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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كلمة

له الحمد الحسن والثناء الجميل ، وأشهد أن ال إله إال اهلل يقول الحق وهو  الحمد هلل رب العالمين ،

يهدي السبيل ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسّلم تسليما 

 إلى يوم الدين . أما بعد:

كب تتلُمذا وَتَعلُّما عند الشيخ فمن النِّعم العظيمة التي مّن اهلل تعالى علينا هبا ، أن وّفقنا لَثنْي  الرُّ

من لم يرتك فنًّا إال وقد فضَّ أبكاره ، وبرع فيه  -المفضال أبي عبد الرحمن محمد بن َخّده حفظه اهلل

وأحَسَن فهمه وحفظه وتحقيقه وتحريره واستذكاره ، فنسأل المولى عّز وجل أن يثّبته على الحق الذي 

أجر االستفادة  -عز وجل–، وأن يكتب لنا  الدا ومربيا وشيخا عالماأحببناه ألجله ، وأن يحفظه لنا و

 منه وخدمته .. اللهم آمين .

َسلَِسلة لطيفة مميزة، يف )علم  ِسْلِسلة  شرح ونحن اليوم نقّدم لك أيها الطالب هذا التفريغ الممّيز، ل

ببساطة الشرح ،  امتازاألول هبذا الوصف يف عالم فّن الصرف ، حيث  والّتصريف( ، وإن شئَت ُقْل ه

للمتقن له البارع.كل مريد يف هذا العلم ، وتحلية فهو انفطام لوالبعد عن الُخلف ،   

فحري بكل من شبَّ على استثقال علم الصرف، لجهل  به أو غلط  يف تعلمه ، أن يجّرب النظر يف هذا 

.ويجلو له الفكر عان ما تقّر به العين ويحلو له األمرالشرح السهل الرائع ، فسر  

وإخواننا،  لعمل حسنة جارية خالصة له وحده ، وأن ينفعنا به أرجو من اهلل تبارك وتعالى أن يجعل هذا ا

م آمينوكل من أعان على خير  به .. الله  

 

 كتبه أبو مالك إبراهيم الفوكي.

                 -كان اهلل له-

 

 



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
3 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 

 (الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( األول المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 من ، عمالناأ وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 هل شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال اهلل يهده

  -وسلم وآله عليه اهلل صلى -  ورسوله عبده محمدا أن وأشهد ،

 عليه اهلل صلى - محمد هدى الهدى وخير ، وعال جل اهلل كالم الكالم خير فإن:  بعد أما

 وكل ، ضاللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل محدثاهتا األمور وشر - وسلم آله وعلى

  النار يف ضاللة

 وهي ، الرسالة هذه على التعليق يف -مجلس أول وهو- اهلل شاء إن المجلس هذا نستهل

 يمياإلبراه ثم الجكني المختار أحمد بن أحمد شيخنا رتبها "الصرف يف وأجوبة أسئلة"

 برج شهر من الثامن يف لها ترتيبه وكان ، -تعالى اهلل حفظه-  منهم العلم محاضر من

  وسلم عليه اهلل صلى النبي بمسجد ، هـ7241

 كبار ومن المشايخ كبار من هو -تعالى اهلل حفظه- المختار أحمد بن أحمد وشيخنا

 وكان ، عمومة به تربطه -عليه تعالى اهلل رحمة- الشنقيطي األمين محمد الشيخ تالميذ

 كثير يف عليه ودرس ، األمين محمد الشيخ هبا وكان ، المدينة إلى موريتانيا من قديما سافر

 يأيت فكان ،"السعود مراقي" على األمين الشيخ شرح جمع الذي وهو ، وترحاله حّله من

 شرحي وأحيانا ويكتب الشيخ فيجمع األمين محمد الشيخ عليه ويملي بالكتب الشيخ

 الشيخ وترتيب جمع من مجلدين يف أخيرا طبع الذي وهو الشيخ، يجمعه أيضا شرحا

  -تعالى اهلل حفظه- أحمد
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 سجدالم يف ، الخطاب بن عمر لمكتبة مقابل مجلس له ، المدين الحرم يف مفتي اآلن وهو

 ، للدراسة نفيجلسو الفرص يغتنمون والطلبة ، لإلفتاء وموّكل العصر بعد يجلس ، النبوي

 أو باالعتقاد علقيت فيما ، كثيرة علوم يف متبحر متفنن والشيخ ، أفتاه يستفتي من جاء فإذا

 بوالكت الجمع من كثير ذلك يف وله ، السيرة أو اللغة علوم أو النحو أو األصول أو الفقه

 تعالى اهلل حفظه

  أيضا الصرف يف واألجوبة األسئلة هذه وله ، طبع "األمين الشيخ مع مجالس" له

  والصفات األسماء يف نظم له

 عليه وتعليقا وشرحا اختصارا "اللبيب مغني نظم" له

  "السيرة يف مختصر مجموع" ايضا له

 مسألة كل يف المذهب أدلة يذكر أن فيها شرطه وكان "خليل أدلة يف الجليل مواهب" له

 ىعل كان ولو الدليل وافق بما يأخذ فإنه األقوى الدليل خالف وما ، الدليل على مبنية

 ائلالمس يعني ، باالجتهاد تتعلق التي للمسائل فيه يتعرض ولم ، مالك مذهب خالف

  دليلال على ينبني ما على اقتصر وإنما عليها يعرج لم هذه إن لنا قال والفروع االجتهادية

 جالمنه" على -أظن- الشنقيطي الدين زين أحمد مشايخه أحد لشرح ترتيب أيضا وله

 نوع يهف كان الشيخ شرح ألن شيخه شرح رتب فإنه ، للزقاق "المذهب قواعد يف المنتخب

 . للطلبة وقربه ورتبه هذبه فهو ، صعوبة

 لصرفا فن يف للطالب تقدمة وهي ، الصرف يف وأجوبة أسئلة تضمنت قد هذه ورسالته

 اهلل نسالف ، الصرف يف دراسته الطالب هبا يستفتح وكمبادئ كالمقدمة تكون أن ويصح

 الطالب يكاد ما ، لمؤلفها اآلجرومية كالمقدمة فيجعلها ، القبول لها يجعل أن وعال جل

 يف له ويبارك شيخنا على يمن أن وعال جل اهلل فنسأل ، ابتداء هبا ويمر إال النحو يف يقرأ

 القبيل هذا من كذلك فتكون هذا جمعه
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 التي عشر االثني اللغة علوم من علم هو والصرف ، الصرف فن يف هي ذكرت وكما

 قوله يف بعضهم جمعها

 إنشاء الخط اشتقاق عروض شعر***  قافية نحو معاين بيان صرف

 أسماء اآلداب لها العلوم تلك***  لغة عشرها وثاين محاضرات

 . الصرف علم ومنها اللغة علوم الجملة يف هذه

 لغة خصي هو بل ، وبنيتها الكلمة بضبط اللغة معاين من كثيرا يميز فهو ، بمكان وأهميته

 معاين من الواحدة الكلمة يف األبنية اختالف على يرتتب لما كذلك ، غيرها دون العرب

 ، ضلهوف لشرفه منوها فارس ابن ذكر ومما ،( المعظم فاته علمه فاته من) قيل ولهذا ، كثيرة

 من صيغها صريفبت تتحول التي المعاين بين التمييز يف ، كثيرة فوائد للتصريف إن فذكر

 لىإ ضد من الكلمة فتحولت للعادل والمقسط للجائر القاِسط ككلمة ، الضد إلى الضد

 ."اللغة فقه" يف فارس ابن ذكره ضد

 أبي عم المعتزلي عبيد بن عمرو اجتماع عند يذكروهنا التي القصة أهميته على ينبني ومما

 بن وعمر أبو فقال( ؟وعده اهلل أيخلف عمرو أبا يا) قائال المعتزلي فسأله العالء بن عمرو

 يالثالث َوَعدَ  مصدر فالوعد( الوعيد غير الوعد إن!  عثمان أبا يا أوتيت العجمة من) العالء

 ضد لىإ ضد من ينتقل أن إلى به أدى الصيغتين بين والخلط ، الرباعي َأْوَعدَ  من والوعيد ،

  :بعضهم قال -وأوعد وعد بين يعني- بينهما الفرق تقرير ويف

  عملوا ولكل   وشرا خيرا***  فعلوا فيما القوم وعدت وقد

 أوعدتُّ  قل الشر أردت إن و***  وعدتُّ  قل خيرا أردت وإن

 

 قال وأوعدت وعدت بين فرق ففيه

  هّددته أي واألدهم بالسجن***  وعدتُّه قل الباء جلبت وإن
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 معاين هذه" يانح أبو قال حتى المعنى معها فيتغير الكلمة بنية فُتغير ، كثيرة هذا يف واألمثلة

 تكاد ال معاين الخ... وتأثم وأثم ، وتحنّث وحنث ، وأقسط قسط "تتناهى تكاد ال كثيرة

 ، عينةم بحروف كلمة كل خصوا ولو ، الكلمة ببنية بينها يفرق إنما المعاين وهذه ، تتناهى

 تاءال بكسر ومعَتق معتِق بين فرقوا ولهذا ، الحروف آالف إلى واحتاجوا جدا األمر لضاق

 دق ذلك يف اليسير الخطأ ، والتصريف الصياغة أمر خطورة على يدلك مما ، فتحها أو

 .المراد ال منها المراد ضد الكلمة من تفهم يجعلك

 هو المقصود كان وإن ، اآليات من آية يف ذكر معنى ، العلم هذا فضل على يدل ومما

 فقوله العلم ذاه معاين تقرير ويف الكتاب آيات يف التطبيقية الناحية من يستفاد ما تقريب

ْيرِ  إَِلى َيَرْوا َأَوَلمْ } تعالى  اسم( صافات) ترون[ 71-الملك]{ َوَيْقبِْضنَ  َصافَّات   َفْوَقُهمْ  الطَّ

 أجنحتها تصف أهنا الطير عن اإلخبار هنا المقصود ، مضارع فعل( ويقبضن) ، فاعل

 سما ذكر هنا لكن ، كثيرة بطرق عنه التعبير يمكن المعنى وهذا ، طيراهنا حال وتقبضها

 أن ذلك ، والديمومة االستمرار على يدل اسم الفاعل واسم ، األجنحة لصف الفاعل

  األطراف مد السباحة يف كاألصل ، الجناح بسط الطيران يف األصل

 بالفعل نهع وعرب المضارع الفعل له فاختير يتجدد يعني البسط على فطارئ القبض وأما

 .التجدد على يدل لكونه المضارع

 المثال من فالمقصود تارة، بعد تارة القبض منهن ويكون صافات الطير أن المعنى فيكون

 وإنما ، أدقهاو عبارة بأوجز الدقيقة الفنية المعاين عن والتعبير والتصريف الصياغة بيان

 نم أولى هو ما استعمال ومحاولة ، كثيرة صيغ إلى المادة تصريف من هذا تحصيل يمكن

 .غيره

 يةالعرب األلفاظ موضوعه سيأيت كما وهو ، العظيم الفن لهذا الفضل كبيان هذا -نعم-

 .قديمة تأليفات هناك ، كثيرة فيه التأليفات
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 عبد نب عمر بن محمد مؤلفه األفعال تصريف يف مختص وهو ، القوطية البن "األفعال"كـ 

 ، بمصر مـ7196 سنة طبع الكتاب ، هـ761 سنة المتوىف القوطية بابن المعروف العزيز

 لحلقا بحروف بدأ الحروف على ورّتب ، االفعال بتصريف اختص أنه الكتاب هذا حقيقة

 دسعي عثمان أبو المؤلف تلميذ الكتاب شرح وقد ، جرا وهلمّ  والكاف والقاف الجيم ثم

  نفسه المؤلف تلميذ هـ، 244 سنة المتوىف الّسرقسطي ثم القرطبي المعافري محمد بن

 ونح ايضا ،المتوىف األندلسي طريف بن الملك عبد وهو له آخر تلميذ يضاأ وشرحه

 . هـ244

 هـ979 سنة المتوىف القطان بابن المعروف الصقلي السعدي جعفر بن علي كذلك شرحه

 .هـ7764 سنة اباد بحيدر طبع الشرح وهذا

  هـ646 سنة المتوىف "طريف البن األفعال هتذيب" المهذب بن أسعد أيضا ألف ممن

 سنة لدو االسكندراين العزيز عبد بن لعيسى "المضارعة األفعال يف البارعة الرسالة" كذلك

 . هـ994

  هـ276 سنة ولد الجبَّان علي بن محمد منصور ألبي "األفعال أبنية" أيضا

 فصل" باسم رسالة األندلسي الخضراوي هشام بن يحيى بن محمد ألف ممن كذلك

  هـ626 سنة متوىف مؤلفها "األفعال أبنية يف المقال

  هـ614 سنة توىف "الالمية" له األلفية صاحب مالك ابن أيضا

 .أيضا كثيرة أخرى وتآليف

 ، اإلمام ىإل بنسبته وجزم طبعه بعضهم ، حنيفة ألبي ينسب "المقصود غاية" كتاب منها

 األكثرو ، حنيفة أبي إلى الكتاب نسبة أثبت مخطوطتين على حصل أنه ذكر فيما وزعم
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 األفعال تصريف تضمن ألنه ، طيب الكتاب محتوى لكن ، بذلك اإلقرار عدم على

 . اهلل شاء إن طيب وهو الفن هذا يف ابتدائية كمرحلة الطالب وتدريب

  الزنجاين "التصريف مختصر" وشرح للغزي "التصريف" كتاب أيضا

 

 جامعو وماتع حافل كتاب ومنها منها االستفادة يمكن  الفن هذا يف أيضا أخرى متون وفيه

 كذلك "مالك ابن ألفية" من الصرف مباحث وأيضا. "الصرف فن يف العرف" شذا وهو

 وهو ، الغالييني لمصطفى "العربية اللغة دروس جامع" من الصرف مباحث أيضا ومثله

 . جدا مهم

 أربع يف تقع ، "األزهر معهد يف المقررة النحوية الدروس" من الصرف مباحث كذلك

 .أيضا منه يستفاد الصرف مباحث بعض جزء كل يف أجزاء

 جل  هطاعت يف والعافية بالصحة ويمتعه يحفظه أن اهلل أسأل لشيخنا الرسالة هذه ومنه 

 .وعال

  سؤالين نقرأ طيب

 : تعالى اهلل حفظه المؤلف قال

 الرحيم الرمحن اهلل بسم} 

 {للصواب موفق واهلل الصرف فن يف جوبتهاأو أسئلة هذه

 ، االسؤ وأربعين ثالثة فيها ذكر ، سؤاال وأربعين ثالثة على ذكرت كما رتبها الشيخ

 من يءش إلى يحتاج أنه لي يظهر لكن ، وفقه على سنسير ، الشيخ رتبه الذي والرتتيب

 أسئلة ثمة أن كما فقدمها -ورعاه اهلل حفظه- الشيخ عّجل أسئلة فثمة ، والتأخير التقديم

 لتقديما حقها أن تأليفاهتم يف لها العلماء وتقرير ، الصرف مباحث حسب لي يظهر ، أّخرها
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 نم نحن وننتقل الشيخ ذكرها كما األسئلة وترتيب هو كما الكتاب على نحافظ لكن ،

 . لي ظهر الذي الرتتيب وفق آخر إلى سؤال

 ما سبح على نسير لكن لغيري يظهر وتأخير تقديم من نوع أيضا لي ظهر فيما يكون وقد

  إليه أشير التأخير أو بالتقديم االنتقال موضع جاء وكلما ، اهلل شاء إن لي يظهر

 :قال

 {واصطالحا لغة الصرف عرف: األول السؤال} 

 درج ما على ودروجا سيرا وهذا ، واصطالحا لغة الصرف تعريف:  األول السؤال هو هذا

 ، منها شيء إلى أشار وقد ، العشرة المبادئ منه يؤخذ فإنه ، فن كل يف األئمة عليه

 نظم يف قال هـ7446 سنة المتوىف الصبان علي بن محمد العرفان ابو إليها أشار والمبادئ

 المبادئ هذه

  الثمرة ثم والموضوع الحد***  عشرة فن كل مبادئ إنّ 

  الشارع حكم االستمداد واالسم***  والواضع وفضله ونسبة

 الشرفا حاز الجميع درى ومن***  اكتفى بالبعض والبعض مسائل

 ، الموضوع ، الحد ، العشرة المبادئ هي فهذه( الشرفا حاز الجميع حوى ومن) ويروى

 وقيل ، ،والمسائل الشارع ،حكم االستمداد االسم الواضع، ، الفضل النسبة، ، الثمرة

  التعريف به المراد والحد. أيضا الشرف

 

 

 : قال
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 صَرَفت: ولتق والتبديل التغيري ومعناه ضَرَبَ باب من صَرَفَ مصدر لغة الصرف: اجلواب} 

 ما حيث نم الكلمة عن فيه يُبحث علم هو: االصطالح هبا ويف أبدلتها أي بالدراهم الدنانري

 {وإبدال واعتالل صحة من هلا يعرض

 ( ضرب باب من صرف مصدر لغة) ذكر كما الصرف هو طيب هو هذا نعم

 ويف ، الرسالة هذه يف سيأيت كما أبواب، ستة الفعل أبواب أن ذلك( ضرب باب من) قوله

 ألبوابا هذه التاسع السؤال يف فسيأتيك ، أسئلتها ويف ، المختصرة الرسالة هذه ضمن

 أو ، يفَعُل  َفِعَل  أو ، يْفَعُل  َفَعَل  أو ، يْفِعُل  َفَعَل  أو ، يفُعُل  َفَعَل ) وزن على كان ما وهي الستة

 (يْفِعُل  َفِعَل  أو ، يْفُعُل  َفُعَل 

 .العين مضموم يفُعُل  مضارعه العين مضموم فَفُعَل 

 َعَل فَ ) يعني ومكسوره ومضمومه المضارع مفتوح منه فيأيت العين مفتوح (َفَعَل ) وأما

 (يْفَعُل  َفَعَل  و ، يْفِعُل  َفَعَل  يفُعُل،و

 . أربعة صارت السابق مع ثالثة هذه

 يْفَعُل ) ارعالمض يف ومكسوره العين مفتوح منه فيأيت الماضي يف العين مكسور (َفِعَل ) وأما

 هو الذي عالساب إليها ويضاف أبواب ستة فهي،  سيأيت كما ( َْفُعُل )ي أيضا ويأيت ، (يُفِعُل  و

 .قّلة على

د بأن الفعل ضبط يف األئمة فدرج  ال وحتى -واضح؟- كذا باب من يقال  الباب ُيحدَّ

 ابب لكل اختاروا ، (يْصِرُف  صَرَف ) ، (يْفِعُل  َفَعَل ) باب من (َصَرَف ) فيقال ، الكالم يطول

 تقول تفعل؟ ماذا فأنت ،(َضَرَب ) باب من فيقال ، (َضَرَب ) له اختاروا (يفِعُل  َفَفَعَل ) ، فعال

 سائر يف فعلوا وهكذا ،(يصِرُف  َصَرَف ـ)ف (يضِرُب  َضَرَب ) أي (َضَرَب ) باب من( َصَرَف )

 . االختصار باب من االبواب
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 فعل من رأكث يذكرون قد االبواب بعض يف بل ، واحد فعل على الباب يف يقتصروا لم لكن

- وجهان للمضارع يكون حيث أو ، المصادر يف االختالف يوجد حيث وذلك واحد

 قدمةم وراجعوا ، الحقا تعالى اهلل شاء إن التاسع السؤال يف هذا توسيع وسيأيت -واضح؟

  .المقدمة هذه فقّرب "الصحاح مختار" قاموسه مّقدمة يف الرازي بكر أبي

 

 الق مختصرة هذه فالرسالة ، المعاين من واحدا معنى فاختار ، اللغة يف الصرف معنى أما

 حال لىإ حال من تحّوله ، التحويل هو والتبديل بالتغيير المراد( والتبديل التغيير هو)

 من تنقلهو الشيء تحّول وقد بل ، تبدلها تحّولها األقدام آثار تغّير فإهنا ، الرياح كتصريف

 . مكان إلى مكان

 .عنه رّده ، صرفا الشيء عن كصرفه ، الشيء كردّ  :اللغة يف أخرى معان وللصرف

 .المال كصرف االنفاق بمعنى ويأيت 

 . األجير كصرف ، السبيل تخلية بمعنى ويأيت

 . األقالم كصريف الصوت بمعنى ويأيت

  وحّسنه فيه زاد أي الحديث صرف يقال والتحسين الزيادة بمعنى ويأيت

 غّيرهتا، أي (هبا أبدلتها أي بالدراهم الدنانير َصَرفت: تقول والتبديل التغيير معناه)  قال هنا

 . إنفاقه بمعنى المال صرف يطلق لكن

 صحة من لها يعرض ما حيث من الكلمة عن فيه ُيبحث علم هو: االصطالح ويف) قال

 نإ االصطالحي المعنى نشرح ، المقدمة تكفينا ، الحق لدرس نرتكه هذا( وإبدال واعتالل

  .الحق درس يف اهلل شاء إن الباقي ونتم اهلل شاء

 . وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم واهلل

 الرحيم الرحمن اهلل بسم



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
12 

 ( الصرف فن يف واجوبة أسئلة) رسالة شرح من( الثاين المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه– خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 : وبعد اهلل رسول على والسالم والصالة اهلل بسم

  -تعالى اهلل حفظه- المؤلف قال

 .واصطالحا لغة الصرف عرف: األول }السؤال

 صرفت لتقو والتبديل التغيري ومعناه ، ضَرَبَ باب من صرفَ مصدر لغة الصرف: اجلواب

 حيث نم الكلمة عن فيه يبحث علم هو: االصطالح هبا ويف أبدلتها إذا بالدراهم الدنانري

 وإبدال{ واعتالل صحة من هلا يعرض ما

 :الشرح

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 منو وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى العالمين رب هلل الحمد

 :بعد أما الدين يوم إلى هبديه اهتدى

 وشر ، وسلم عليه اهلل صلى محمد هدى الهدى وخير وعال جل اهلل كالم الكالم خير فإن

 .النار يف ضاللة وكل ضاللة محدثة وكل محدثاهتا األمور

 نب أحمد العالمة لشيخنا ، أجوبتها مع الصرف يف أسئلة مجموع من األول السؤال فهذا

 عالو جل طاعته يف عمره يف وأطال وعافاه ورعاه تعالى اهلل حفظه الجكني مختار بن أحمد

  لغة الصرف معنى على التعليق وسبق

 صحة من لها يعرض ما حيث من الكلمة عن فيه يبحث علم وهو) االصطالح يف قال

 .(وإبدال واعتالل
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 لك ، مستقلة العلوم صارت أن بعد هذا علما ومصيره ، بذاته قائم علم أصال هو( علم هو)

 وأصوله وقواعده حد له علم

 وقد ، بهابرتكي ،ليس وبنيتها بانفرادها الكلمة عن فيه فالبحث( الكلمة عن فيه يبحث)

 الكلمة عن البحث هو فيه األصل لكن ، المباحث بعض يف الكلمة تركيب عن فيه يبحث

  مفردة نفسها يف ذاهتا يف

 ماو الضمير إلى الفعل إضافة مركبة الكلمة عن البحث فيها يكون التي المباحث ومن

 كنتس ضربُت، صار الضمير مع ركبته إذا فَضَرَب  ، التغيير من الفعل على يطرأ الذي

 لتوكيدا وبحرف ، مؤنثا أو كان مذكرا والجمع التثنية بضمير يتصل فيما قل وهكذا ، آخره

 ذلك ونحو الخفيفة أو الثقيلة

  ناحية؟ أي من الكلمة عن فيه يبحث -إذن- علم هو

 الكلمة لهذه يعرض ما أي( لها يعرض ما حيث من)

 وَكَتَب  كَضَرَب  شيء فيها ُيغيَّر فال صحيحة كوهنا( صحة من)

 أن األصل أن مع ، ُقْل : قلت أمرت إذا ، َقاَل : كـ االعتالل من لها يعرض ما( واعتالل)

 كونالس على مبني فاألمر ، ساكن أيضا والالم وساكن ، عّلة حرف فالواو ، ُقول فيه تقول

 .ُقْل :  فصار األول العلة حرف فُحذف ، ساكنان عندك فالتقى

 . إليه اإلشارة سيأيت الصرف يف مفرد باب االعتالل وباب

 يف فعندنا ، سيأيت أيضا اإلبدال باب وهذا ، حرف عن حرف ُيبدل قد أيضا( وإبدال)

 .واإلبدال اإلعالل باب:  فيه باب الصرف

 . والقلب بالتغيير يكون واإلعالل
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 ومثله ، الفا فقلبت قبلها ما تحّرك الواو فتحت (َقَوَل ) أصلها (قاَل )كـ بحرف حرف إبدال

  ألفا فقلب قبلها ما وانفتح الياء تحركت ،( َبَيعَ ) أصلها (باع)

( فصار ميما الواو فقلبت ، (أفواه) على جمعه بدليل( َفَوه  ) أصله( َفم  ) ومثل  )َفم 

 وما ، ووزنه بناؤه حيث من المفرد اللفظ يف يبحث علم) أنه الصرف لعلم التعاريف ومن

 .(وزيادة نقصان من هيكله على طرأ

 وما زنوالو البناء حيث من المفرد اللفظ ، المفردة الكلمة يف ،يبحث الصرف حقيقة هذه 

 . ينقص أو فيه يزاد

 .(واشتقاقه الكالم أبنية به ُتعرف علم) تعريفه يف وقيل

 وال إعرابب ليست التي الكلمة أبنية أحوال هبا يعرف بأصول علم) أيضا تعريفه يف يقال أو

 .( بناء

  فالصر وقواعد النحو قواعد بين فالفرق وعليه ، الصرف لعلم التعاريف بعض فهذه

 . وبنائها الكلمة بإعراب يعنى النحو أن

 ، قاقواشت زيادة أو نقص من عليها يطرأ وما الكلمة ووزن الكلمة ببنية فيعنى الصرف وأما

 لىع ويعين الخطأ عن اللسان يصون منهما كالّ  كان وإن ، الِعْلمين بين وفارق فاصل وهذا

  .الكالم فهم

 اده{استمد هو وما ، ومثرته ، -فائدته وماهي- ، الصرف موضوع ما هو: الثاني }السؤال 

 (فائدته ما) لعلها:  وقلت عّلقت وأنا ، موجودة وغير مطموسة( فائدته) كلمة األصل يف

- وماهي الصرف موضوع هو ما)  الشيخ كالم يف الوارد فالسؤال ، ُتكتب أن يصح ما لكن

 (.استمداده هو وما ثمرته -بياض
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 ، الأص موجودة غير هنا لكن ، ذلك عن ينتج ما والثمرة يستفيده ما هي الفائدة تكون قد

  .بالتشطيب الشيخ أصل يف ، مشطوبة

 ومن ؟ الصرف ثمرة وماهي الصرف؟ يدرس ماذا الصرف، موضوع الثاين السؤال هذا إذن

 . السؤال هو هذا الصرف؟ علم استمد اين

 حةالص حيث من أعين األحوال تلك حيث من العربية األلفاظ الصرف موضوع: }اجلواب

 ذلك{ وحنو والزيادة واألصالة واالعتالل

 أي من ، باألخص المفرد واللفظ ، العربية األلفاظ هو الموضوع ، الموضوع هو هذا نعم

 . التعريف يف ذكرها سبق التي النواحي من ناحية؟

 .المفرد اللفظ يعني( األحوال تلك حيث من العربية األلفاظ الصرف موضوع)

 لههيك واشتقاقه وبناؤه وزنه ، التعريف يف ورد ما ناحية من ناحية؟ أي من أي( حيث من) 

 . منه نقص أو فيه زيد وما

؟ هو هل ، وزن أي على بناؤه  أو اإلبدال أو اإلعالل من بشيء له يتعرض ال صحيح 

 أو َكَكَتَب  أصلية حروفه هل ؟ اإلعالل قواعد فتدخله ، اعتالل إلى يتعرض أنه أو القلب،

  زائدة ألف هي ، كاَتَب  مثل زائدة حروفه

 مةكل تتفق قد ألنه ، الكلمة فهم يف ضروري شيء وهذا ، أصلية الحروف هل( واألصالة)

 الكلمة يف لكن ، حروف خمسة أو أربعة من مكونة فتكون ، جميعها الحروف يف وأخرى

 لمةالك هذه أصل فيكون األخرى الكلمة يف األصلية الحروف غير فيها األصلية الحروف

  األخرى أصول غير الكلمة هذه أصول ألن ، آخر معنى له اآلخر واألصل ، معنى له

 . زيادة فيها كوهنا( والزيادة واألصالة) قال

 . سيأيت مما( ذلك ونحو)
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 أصولها أو (َشَطنَ ) أصولها هل ، (شيطان) ككلمة ، الزائدة الحروف يف ذلك مثال يعني

 اليوم) الزيادة حروف من وهي زائدة واأللف زائدة الياء قلنا فإن ، (شيطان) ؟ (َشاطَ )

 قيب ماذا ، زائدة األلف وقل ، زائدة الياء قل الياء انزع (شيطان) ،( سألتمونيها) أو( تنساه

  (شطن) األصول؟ من

 كما ، معنى له وهذا شاطَ  يعني شيط األصل صار ماذا زائدة والنون األلف قلنا وإذا طيب

 وهذا ، غيرها يف هذا ومثل ، معناها وبيان شيطان كلمة يف ،وذكرت معنى له اآلخر أن

 أصل قلت فإن ، حروفا فيها تجد الكلمات بعض ، وعال جل اهلل كالم تفسير يف تالقيه

 وهذا ، معنى لها كان زائد وغيره كذا قلت وإن ، معنى لها كان زائد وغيره كذا هو الكلمة

 . الصرف علم وثمرة فضل على يدل

 وإعالل صحة من هلا يعرض وما وهيئاهتا املفردات صور معرفة وفائدته الصرف }ومثرة 

 ذلك{ وحنو وإبدال

 ، القواعد هذه علمت إذا هبا؟ علمك لك يثمر الذي ما الفوائد هذه ، الصرف ثمرة هذه

 الحروف من هناك وأن ، الواو وكذا ألفا يقلب قبلها ما المتحرك المفتوحة الياء أن علمت

 ، كذا الزمان اسم ووزن كذا المكان اسم ووزن كذا المصدر وزن وان ، تقلب التي

 والمصادر والمفعولين الفاعلين أسماء ، كذا الهيئة ومصدر ، كذا الواحدة المرة ومصدر

 ؟ ذلك ثمرة ما القواعد هبذه علمت إذا ، الخ...

 ندوع ، ووزهنا المفردة هذه صورة فتعرف( المفردات صور معرفة وفائدته الصرف وثمرة)

 نم لكل واحدة الصياغة كانت لربما ألنه ، تصوغه ما وتعرف بل ، معناها إلى هتتدي ذلك

 ربما ، المكان واسم الزمان واسم الميمي والمصدر الواحدة المرة مصدر مثل المعاين

 فتختل ولكن الوزن يتحد وربما ، اآلخر من هذا تميز فكيف ، الوزن يف الجميع تتحد

 ، المكان أو الزمان اسم ههنا المقصود هل ، ميزت بذلك معرفة لك كانت فإذا ، الحركات
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 تبين كيف ، كالمك يف مقصودك تميز كيف عرفت ، للناس وتنقل وتكتب تتكلم كنت وإن

 . المكان واسم الزمان واسم ، الواحدة المرة مصدر قصدت أنك للناس

 لها تصاغ التي الحركات ، تتحرك بما أيضا( وهيئاهتا المفردات صور معرفة) 

 قواعد عليه يطرأ ما عندك الكلمة لقيت فإذا( وإبدال وإعالل صحة من لها يعرض وما)

 .ذلك تصوغ كيف عرفت اإلبدال وقواعد اإلعالل

  ةاللغ قانون ومراعاة المفردات يف الخطأ عن اللسان صون والثمرة الفائدة من أن شك وال

 عليه هرسول وكالم وجل عز اهلل كالم معاين معرفة إلى االهتداء وأيضا والخطابة الكتابة يف

 . والسالم الصالة

 كالم منو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكالم تعاىل اهلل كالم من مستمد }والصرف

 العرب{

 كالم من استمدادها القواعد؟ وهذه األصول هذه استمددنا أين من ، استمداده أين من هذا

 اهلل كالم يف تجد فإنك ، العرب كالم ومن والسالم الصالة عليه رسوله وسنة وعال جل اهلل

مون} وتعالى تبارك كقوله ذلك على يدل ما تجد ، األوزان هذه وجل عز  فأصلها {يَخصِّ

 فتعالاال تاء فإن الباب هذا من الفعل كان إذا يعني ، االفتعال تاء له يقال وهذا ، يختصمون

مون تدغم ثم يخصصمون فتصير يختصمون الفعل عين جنس من ُتبدل  اختيار لهمو َيَخصِّ

 ، اأيض الصرف قواعد على مبني كله هذا ، يكسره من ومنهم يفتحه من فمنهم ، الخاء يف

رون} كَّ  من اءالت أبدلت ونحوه ذاال الفعل فاء ، االفتعال تاء كان فإذا ، يتذكرون أصلها {َيذَّ

ك فتصير ذاال االفتعال تاء تبدل ، َذَكرَ  يتذكرون فأصل ، أدغمت ثم الفعل فاء  وهذا رونيذَّ

  العرب كالم وأيضا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة ويف اهلل كتاب يف موجود
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 حديث ذكري أن قبل ، هذا لمثل يتطرق األبواب بعض يف صحيحه يف تجد البخاري فمثال

 اغاتصي ويصوغه الكالم بعض يذكر ثم ، كذا باب: يقول وسلم عليه اهلل صلى النبي

 ،نعم صرفية

 الصرف؟ علم واضع هو من: الثالث }لسؤال

 سيدنا هو واضعه بل وقيل الراء بتشديد اهلرّاء مسلم بن معاذ هو الصرف علم واضع: اجلواب

 أعلم{ واهلل عنه، اهلل رضي طالب أبي بن علي

 أبي بن علي واضعه بل وقيل ، م841 - هـ781 سنة المتوىف -العالمة ضع- الراء بتشديد

  عنه اهلل رضي طالب

 يابوالث ، الهروية الثياب بيع إلى نسبة ، الهّراء مسلم بن معاذ هو الصرف علم واضع هذا

 وقيل سلمم أبو كنيته قيل ، إيران بلد يف اآلن وهي ، بخرسان مدينة َهَراْت  إلى نسبة الهروية

  الُقرضي كعب بن لمحمد مولى -قيل- وهو ، علي أبو كنيته

 ، هـ 14 سنة تويف أنه ذكر العرف شذى كتابه يف والحمالوي هـ 781 سنة تويف قال الشيخ

  "النحاة اللغويين  طبقات يف الوعاة بغية" من ذلك نقل

ِري أبو فيه قال ، شعر فيه قيل حتى ، طويال عّمر انه وقيل   جيالخزر غالب بن سهل السَّ

 األبدُ  عمرك طول من ضج قد***  به مررت إن لمعاذ قل

 ُلبَدُ  يا الحياة ذيَل  تسحب***  وكم تعيش كم حواء بكر يا

 الُحمدُ  ُركنََك  شدَّ  وإن موت***  غيابك فإن ودعنا فارحل

 . عاش ما طول من حواء أوالد أول يراه كان يعني( حواء بكر يا)
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 ؟ به واالشتغال معرفته حكم ما هو: الرابع }السؤال 

 الباقني{ عن اإلثم سقط البعض به قام إذا أنه معناه إسالمي واجب هو: اجلواب

 باألخصو حقه يف يتعين العلم لطالب بالنسبة لكن ، كفائي فوجوبه حكمه هو هذا نعم أي

  ذلك يف ويجتهد ، واألحكام الشرعية المسائل يف يبحث الذي المجتهد

 الكلمة؟ أقسام من الصرف علم خيتص مباذا: اخلامس }السؤال 

 املبنية ألمساءا يشمل فال املتصرفة واالفعال املعربة باألمساء الصرف علم خيتص: اجلواب

 { احلروف وال اجلامدة واالفعال

 هاعلي ينّزل فهل ، وحرف وفعل اسم الكلمة يقال الكلمة؟ من ماذا على يّطبق الصرف علم

 يرغ متمكنة أو أمكن متمكنة كانت سواء المعربة باألسماء يختص إنما ال نقول الثالثة؟

 نالتنوي ويقبل ينصرف الذي وهو أمكن متمكن ، قسمين على المعرب االسم ألن ، أمكن

 التنوين يقبل وال ينصرف ال الذي وهو أمكن غير ومتمكن ،

 ما ضااي بالمتصرفة والمقصود ، ونحوه كليس ، الجامدة بذلك خرج المتصرفة واالفعال

 المبنية األسماء يشمل فال ، وهكذا الفاعل واسم واألمر والمضارع الماضي منه يشتق

 الحروف وال الجامدة واألفعال

 مالك ابن قال ولهذا

  َحِري بتصريف سواهما وما***  بَِري الصرف من وِشبههُ  حرف

 بنا قال كما ، المبنية األسماء الحرف؟ يشبه الذي وما ، الحرف شبه( وشبهه حرف) قوله

 األلفية يف مالك

 مدين الحروف من لشبه***  ومبني معرب منه واالسم
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 قال ولهذا األربعة الشبه أنواع وذكر

  َحِري بتصريف سواهما وما***  بَِري الصرف من وِشبههُ  حرف

 يشبه وما الحرف غير يف الصرف أن أي(  َحِري بتصريف سواهما وما)  بريء أي( بري)

 . واضح ، الحرف

 . أعلم تعالى واهلل هذا

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى

 

********** 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف واجوبة أسئلة) رسالة شرح من( الثالث المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه– خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 تعالى اهلل حفظه المؤلف قال

 .تقول ملا مثّل الفن؟ هذا مسائل ما: السادس السؤال }

 إذا الياءو الواو:  قوهلم مثل ، منها يتألف واليت فيه املذكورة القواعد هي مسائله: اجلواب

 ذلك{ وحنو الفا قلبتا  قبلهما ما وانفتح  حترّكتا

 من ، عمالناأ وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 هل شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال اهلل يهده

  -وسلم وآله عليه اهلل صلى -  ورسوله عبده محمدا أن وأشهد ،

 



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
21 

 عليه اهلل صلى - محمد هدى الهدى وخير ، وعال جل اهلل كالم الكالم خير فإن:  بعد أما

 وكل ، ضاللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل محدثاهتا األمور وشر - وسلم آله وعلى

 . النار يف ضاللة

  ورعاه تعالى اهلل حفظه المختار أحمد بن أحمد الشيخ قال

 واذكر الفن هذا يف تطرح التي المسائل هي ما أي( الفن هذا مسائل ما:  السادس السؤال)

 وله إال علم من وما فن من ما أن ، ذكره سبق لما تابع السادس السؤال وهذا ، مثاال لذلك

  تذكر ، عشرة مبادئ

 الثمرة ثم والموضوع الحد***  عشرة فن كل مبادئ إن

  الشارع حكم االستمداد واالسم***  والواضع وفضله نسبته

 ............. *** .................. مسائل

 هنا وذكر ، والفائدة والفضل ، والحكم والواضع والموضوع الحد ذكرنا أن سبق وقد

  معج الكلي األصل هي بالقواعد المراد(فيه المذكورة القواعد هي مسائله) فقال ، المسائل

 هي التي ، الكلمات أبنية ، األبنية أحوال عن الباحثة القواعد أي ، كلي أمر وهي قاعدة

  والفعل المعرب االسم هو وقلنا ، الصرف علم موضوع

 ( َأْفِعْل  َأْفَعَل ) من واألمر ،( َيْفُعُل  َفُعَل ) مضارع:  قولنا ذلك ومن

 ، الصرف علم العلم وهذا الفن هذا يف أي( فيه المذكورة القواعد هي مسائله) إذن قال

  بينهما يفّرق وكيف ،( َفُعَل ) ومضارع ،(َفِعَل ) ومضارع ،( َفَعَل ) مضارع يأيت كيف وسيأتينا

 ، هذا؟ يتيأ ومتى ، هذا؟ يأيت متى ،( يفُعُل ) وعلى( يفِعُل ) وعلى( َيْفَعُل ) على يأيت( َل َفعَ )

 هذا؟ يأيت ومتى

 وجه فيه الذي وما ، القياس خالف على يأيت الذي هو وما ، القياس على الذي هو وما

 يه كيف المصدر ، شاذا فقط القياس خالف على جاء وما يخالفه؟ ووجه القياس يوافق
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 صيغة ، اآللة اسم ، المكان اسم ، الزمان اسم ، يصاغ كيف الميمي المصدر ، صياغته

 .وهكذا... المبالغة

 هذه هو الصرف علم مجموع يعني( منها يتألف والتي فيه المذكورة القواعد هي) قال

 أبنية احوال هبا يعرف بأصول علم) وأنه بذلك الصرف علم عرفنا أن وسبق ، القواعد

 ما وانفتح تحّركتا إذا والياء الواو: قولهم ذلك ومن( بناء وال بإعراب ليست التي الكلمة

 ، يقوُل  وُل؟يق أو يَقاُل  تقول؟ ماذا المضارع يف( قال) الماضي الفعل مثل ، ألفا قلبتا قبلهما

 واوا صار األلف يقول؟ صار لماذا ، والالم ، واأللف ، القاف. قال: نحن عندنا -طيب-

 لهاقب ما وتحرك انفتحت فالواو ، َقَوَل  أصله أصله؟ ماهو ، أصله إلى رجع: يقولون لماذا؟

 فما ، أصله إلى عاد أي ياء، األلف صارت َيبِيعُ  مضارعه ، باع ومثله َقاَل، ألفا فصارت ، ،

 باعَ  ارتص ألفا فُقلبت قبلها ما وتحرك الياء انفتحت ، َبَيعَ : قالوا األصل إذن؟ األصل هو

 ءيا الواو قلبت ، بسكون إحداهما وسبقت والياء الواو اجتمعت إذا:  أيضا القواعد ومن

 . الفن هذا مسائل فهذه! واضح. وهكذا.. الياء يف وأدغمت

 ، الحد ذكر ، منها تبقى ما نتم كلها المبادئ يذكر لم ورعاه اهلل حفظه شيخنا ولكون

 .والمسائل ، الحكمو ، الواضعو ، الثمرةو ، الموضوعو

 وذكرنا ، نفعا وأعظمها ، اللغة علوم أجل من وأنه الجملة يف إليه اإلشارة سبق فضله أما

 ألنا ، المعظم فاته علمه فاته فمن التصريف وأما) قال حيث اللغة فقه يف فارس ابن كالم

 ويف ُوْجدا المال يف فقلت أفصحت صّرفت فإذا ، مبهمة واحدة كلمة وهي َوَجدَ  نقول

 .هـ.ا(َوْجدا الحزن ويف َمْوِجَدة الغضب ويف ، ُوْجَدانا الضالة

  الصرف علم فضل من يعد مما فهذا( َوَجدَ ) فعلها المصادر هذه وكل

 العلوم لسائر مباين ، الشريعة علوم أو ، الشرعية العلوم من فهو نسبته أما
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 تسميته األفضل) زايناالتفت قال ، بالتصريف ويسمى ، الصرف بعلم فيسمى اسمه وأما

 (رةوالكث المبالغة على يدل لفظ فالمناسب كثيرة تصريفات فيه ألن بالتصريف

 عند مرتادفان والتصريف الصرف) "الفنون اصطالحات كشاف" يف التهانوي وقال

 أجزاء من جزء هو الذي الصرف من جزء فالتصريف ، سيبويه حكاه ما وعلى المتأخرين

 (النحو

 نأ بالتصريف والمراد النحو أجزاء من جزء التصريف أن الحاجب ابن ذكره ما ذلك ومثل

 ما بنيته يالذ البناء يف تعمل ثم ، بنيته ما وزن على العرب تبنه لم بناء الكلمة من تبني

 ونيك وما الكلمة بأبنية علم التصريف أن على والمتأخرون ، كالمهم قياس يقتضيه

 آلخرها يعرض وبما ، وإمالة وإدغام وإعالل وصحة وحذف وزيادة أصالة من لحروفها

 . ذلك وغير الوقف من بناء وال بإعراب ليس مما

 .علمي ،ومعنى عملي معنى:  معنيان للتصريف نقول أن يمكن: أقول

 اِضل،ف َأْفَضل، ، َفُضَل :  مثل مختلفة أمثلة إلى الواحد األصل تحويل فهو العملي أما= 7

، ، الخ...مِْفَضال مْفُضول، ، َعْدل   َأْعَدُل  َعاِدل 

 إعرابب ليست التي الكلمة بناء أحوال هبا يعرف بأصول علم فهو العلمي المعنى وأما= 4

 بناء وال

 ، وإبدال واعتالل صحة من لها يعرض ما حيث من الكلمة عن فيه يبحث علم: يقال أو

 السابق الصرف تعريف من قريب يعني

 أن ، اإلبدال نقول ولّما ، غيره أو العلة حروف من شيء فيها ما يعني الصحة نقول لّما

 التغيير وهذا  التخفيف ألجل علة حرف تغيير فهو اإلعالل وأما آخر مكان حرف يجعل

 لب  ق سيأتينا كما أنواع ثالثة اإلعالل فصار ، الحذف أو اإلسكان، أو بالقلب، يكون أن إما

 . وحذف   وإسكان  
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  الكلمات هبا توزن اليت احلروف ماهي:  السابع السؤال} 

 ل ع ف:  هي الكلمات هبا توزن اليت احلروف: اجلواب

 {الكلمة الم والثالث ، الكلمة عني والثاني ، الكلمة فاء األول مسوا وقد

 توزن الكلمات ،( الكلمات هبا توزن التي الحروف ماهي) قال السابع السؤال هذا نعم

 وبه ، الكلمة خارطة هي: تقول أن تستطيع يعني ، الصريف الميزان يسمى هذا ، بحروف

 ووزن ، وحركاهتا الحروف وترتيب ، زيادته أو حرف كل وأصالة حروف عدد يعرف

 ، الكلمة فاء يسمونه األول ، والالم والعين الفاء ، الثالثة الحروف هبذه يكون الكلمة

 . الكلمة الم والثالث الكلمة عين والثاين

 الحرف منه فأخذوا ، الشفتين من الكالم مخرج فبداية ، حرفا مخرج كل من أخذوا

 . الفاء هو الذي الشفوي

 وآخره مخرج أول من فأخذوا ، اللسان من حرف والالم ، الحلق وسط من والعين

 الكلمة الم والالم الكلمة عين والعين الكلمة فاء الفاء فيسمون ، ووسطه

 وحركاهتا الحروف وترتيب الزائد الحرف ويعرف ، الحروف أصالة يعرف الوزن وهبذا

 يظهر -يعني - الوزن عند مزيد؟ أو مجرد الفعل هل يبحث الوزن عند ولهذا ، كذلك

 .ذلك

 الزيادة وذات األصلية األفعال بني:  الثامن }السؤال

 منه حذف إذا أنه هي أصالته وعالمة ، ورباعي ثالثيٌ ضربني على األصلي الفعل: اجلواب

 حروفه من مكرر حرف فيه ما هو الزيادة وذو ، ودحرج ، ضرب: مثل معناه اختل حرف
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 بقىي احلرف حذف إذا أنه زيادته وعالمة ،( تنساه اليوم) حروف من حرف فيه أو ، األصلية

  سليما{ معناه

  ومزيد ، مجرد:  قسمين على الفعل( الزيادة وذات األصلية األفعال بين) قال نعم،

 .أصلية حروفه الذي هو: المجرد

  الزيادة غاية وذلك ثالثة أو حرفين أو حرف فيه زيد الذي هو: والمزيد

 وهو ، المزيد غير األصلي الفعل طيب( ورباعي ثالثي ضربين على األصلي الفعل) قال

  رباعيا أو ، ثالثيا يكون أن إما ، الفعل يف هذا ، رباعي وإما ثالثي إما قسمين على

 الهم ، الثالثي هو هذا ،( َفِعَل ) أو( َفُعَل ) أو( َفَعَل ) ، والالم والعين الفاء وزن على الثالثي

 واضح؟ الفتح على مبني الماضي وآخر الماضي هذا ، آخر وزن

 الكسر وأ بالضم تبدأ لو وأما ، بساكن تبدأ ال فالعرب السكون أما ، الفتحة حركتها الفاء

 الفعل دايةب حركة فصارت ، وقيل ، ُكتب ، فاعله يسم لم لما بني الذي بالفعل يلتبس فقد

 . الفتح

( َفِعَل  ، َفُعَل  َفَعَل،)، العين مكسور العين مضموم العين مفتوح ، العين يف يبقى الخالف

 . الثالثي هذا

  الالمية صاحب قال ولهذا( َفْعَلَل : )فيقال الم آخره يف فُيزاد الرباعي أما

 (َفَعالَ ) َعَلى َأوْ  َعيْن   َوَمْكُسورَ  َيْأتِي ***( َفُعالَ ) َأوْ  التَّْجِريدِ  ُذو اْلِفْعُل ( َفْعَلَل ) بِـ

 للرباعي فعلل وزن على يأيت المجرد الفعل( التجريد ذو الفعل بفعلل)

 ( فُعَل ) على يأيت أو( فُعال أو)

 (فِعَل ) يعني( عين ومكسور يأيت)
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 . أوزانه هذه( فَعال على أو)

 إذا ضرب يعني المعنى يختل(  معناه اختل حرف منه حذف إذا أنه أصالته وعالمة) قال

 ومثل ، ضب صار الضاد نزعت أو ، ضب صار الراء نزعت أو ضر، صار ، الباء نزعت

 .ويختل المعنى فيذهب...  دحرج

 اليوم) حروف من حرف فيه أو ، األصلية حروفه من مكرر حرف فيه ما هو الزيادة ذو) وأما

 . قسمين على الزيادة ذكر هنا(  (تنساه

 . حرف بتكرير إما

 . الزيادة حروف من حرف بزيادة وإما 

 والتاء والميم والواو والياء والالم الهمزة( تنساه اليوم) هذه قيل الزيادة؟ حروف هي ما 

 . الزيادة حروف من حروف عشرة هذه ، والهاء األلف والسين والنون

 اهيم: قال مدة بعد ثم.  تنساه اليوم: قال الزيادة؟ حروف ماهي: الشيخ سأل طالبا أن قيل

 . قبل من يعني ، سألتمونيها: قال الزيادة حروف

 يتغير حرف حذف منه إذا كتب( سليما معناه يبقى الحرف حذف إذا أنه زيادته وعالمة) 

 ارص والتاء والسين األلف انزع استكتب ، كتب صار األلف انزع ، كاتب لكن ، المعنى

 . وهكذا... كتب

 التي الحروف هذه إما ، الزيادة حروف من حرف فيه يكون والمزيد ، المجرد هو هذا إذن

 .الحرف يكرر بأن أو ، -العشرة- ذكرناها

 ثانيه ، الفاء أوله يف تضع ، بالفعل تأيت ، والالم والعين الفاء على يكون الفعل وزن إذن

 ولهأ ، الفعل بحركة والالم والعين الفاء حركات وُتحرك ، المجرد هذا ، الالم ثالثه ، العين

 ىوتبق ، النحو علم من آخره حركة ألن إليه يلتفت وال ، مفتوح -أيضا- وآخره مفتوح
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 نوز ىفعل الرباعي أما. (فُعَل  ، فِعل ، فَعل) تكسرها أو تضمها أو تفتحها العين حركة

 (َفْعَلَل )

  األقسام هذه وماهي ، ينقسم من وإىل ، الثالثي ماهو: التاسع }السؤال

 :وهي أبواب ستة إىل ينقسم وهو أحرف ثالثة على ماضيه ماكان هو الثالثي: اجلواب

 املضارع يف وضمها املاضي يف العني بفتح يفعُلُ فعَلَ: األول الباب

  املضارع يف وكسرها املاضي يف العني بفتح يفعِلُ فعَلَ: الثاني الباب

 املضارع ويف املاضي يف العني بفتح يفعَلُ فعَلَ: الثالث الباب

  املضارع يف وفتحها املاضي يف العني بكسر يفعَل فعِل: الرابع الباب

 معا واملضارع املاضي يف العني بضم يفعُلُ فعُل: اخلامس الباب

 معا{ واملضارع املاضي يف العني بكسر يفعِلُ فعِلَ: السادس الباب

 

 هماضي كان ما هو الثالثي... ؟ األقسام هذه وماهي ينقسم كم وإلى الثالثي هو ما) قال نعم،

 ، اضيهم إلى ينظر أن امزيد أو ارباعي أو اثالثيالفعل  بكون العربة إذن(  أحرف ثالثة على

 ، ماضيال باعتبار النظر ولكن! رباعي هذا قال يكتب:  له قلت إذا فبعضهم ، ماضيه وأصل

 . ثالثي أنه ماضيه أصل يقال فهذا ، أحرف ثالثة كتب ، كَتب مضارع فيكتب

 هو ثيالثال يعني( أبواب ستة إلى ينقسم وهو أحرف ثالثة على ماضيه ماكان فالثالثي) 

 ةحرك ، ذلك سبب ذكر وسبق مفتوحة إال تكون ال قلنا الفاء ، أحرف ثالثة على الذي

 ومضمومة مفتوحة ، العين حركة لنا يبقى النحو، علم من فهذا -الحرف آخر- الالم

 .ومكسورة

 .(يفُعُل ) مضارعها( فُعَل ) المضمومة
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 . فقليل( يفِعُل ) وأما ،( يفَعُل ) األكثر يف مضارعه( َفِعَل ) هو الذي المكسور

 .(يفَعُل ) منه يأيت( َفَعل)و ،( يفُعُل ) منه يأيت( فَعل) يبقى

 ، سعةت تكون أن تقتضي المنطقية القسمة إن يقال قد.  أبواب ستة باب؟ من كم فصارت

 . فقط( ،يفُعُل  فُعَل ) المشهور لكن ،( ويفِعل ويفُعل يفَعل) يأيت( فُعَل ) ألن

 فَعل)و ،(يفُعل فَعل)و ،(يفَعل فَعل) ثالثة كم؟ هذه( ويفِعل ويفُعل يفَعل) يأيت( فَعَل )

 .أربعة فصارت ثالثة هذه ،(يفِعل

 .وستة خمسة ،( يفِعُل )و( يفَعُل ) منه فيأيت( فِعَل ) وأما

 يف يلهتفص له وهذا ، القياس مع ثانيا وجها وإما شذوذا إما يأيت ؟(يفُعُل  فِعَل ) من يأيت وهل

 .تعالى اهلل شاء إن "الالمية" يف يأتيكم ، موضعه

 يالراز بكر ألبي "الصحاح مختار" مقدمة إلى أرشدتكم كنت وأنا( أبواب ستة) قال إذن

 . طيب كالم فيها ، إخوان يا راجعوها! ال؟ أو إليها رجعتم كنتم إذا أدري ال

 قَعد ، ينُصرُ  نَصرَ :  مثاله المضارع وضم الماضي عين بفتح( يفُعُل  فَعَل : )األول الباب

 .(يفُعُل  فَعل) أمثلة كلها هذه...  يُمرُّ  مرَّ  ، يغُزو غَزى يربُأ، برأ ، يأُخذ أَخذ ، يقُعد

 كَضَرَب  ، المضارع يف وكسرها الماضي يف العين بفتح( يفِعُل  َفَعَل ) هو الذي: الثاين الباب

: لونفيقو- يْبيِعُ  وباع ،  -اختصارا يِعدُ : ويقولون - يوِعد ووَعد ، يجلِس وجَلس يضِرُب،

  ورمى ، -يبيع
ُ
 ، يِفرُّ  رَّ وف ، يطوي وطوى ، -يثُِب  أو-يوثِب ووَثب ،-يرمي فيقولون-َيْرمِي

 هذا... ، وعد بمعنى وأى و -يوئي أو- يئي وأى و ، يأوي وأوى يجيُء، وجاء ، يأيت وأتى

 . الثاين الباب
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 يف بطهض سيأتيك وهذا معا والمضارع الماضي يف العين بفتح( يفَعُل  فَعَل : )الثالث الباب

 . العاشر السؤال

 الغالب يف وهذا ، المضارع يف وفتحها الماضي يف العين بكسر( يفَعل فِعل: )الرابع والباب

 على دل وما والخلو االمتالء وعلى ، الفرح وتوابع الفرح على يدل الذي الفعل منه يصاغ

 . يمأل وملِئ ، يعَرُج  وَعِرَج  يعَوُر، عِورَ  ، ظاهر خلق أو العين أو اللون

 لألوصاف هذا ، المضارع ويف الماضي يف العين بضم ،( يفُعُل  فُعَل : )الخامس والباب

 .وغيرها...  وَنُهوَ  ، يحُسن كحُسن ، الخلقية

 ، قليل وهذا ، المضارع يف وكسرها الماضي يف العين بكسر( يفِعل فِعَل : )السادس والباب

 . المعتل يف يكون والغالب

 لىع تعريج غير من الستة األبواب ذكر ولهذا وأجوبة أسئلة عن عبارة المتن هذا يف هنا

 ومتى امسالخ ومتى الرابع ومتى الثالث ومتى الثاين ومتى األول الباب يكون متى ضبط

 .فقط شاذا يكون ومتى ، شاذا آخرا وجها يكون ومتى القياس مع يكون ومتى ، السادس

 . كذل تفصيل إلى أشار مثال الالمية فصاحب ، آخر كتاب يف التفصيل وسيأيت

 كما هاتفصيل أما ، مضارعه منه يكون وكيف الماضي يف الستة األبواب هذه تحفظون فهنا

 . الالمية صاحب قال

ا اْلُمَضاَعُف  َكَذا ***( َأَتى) َكـ اوْ  َعيْن ا اْليَا َأوِ  َفاء   اْلَواوِ  َذا  (َطالَ  َحنَّ ) َكـ اَلِزم 

 .آخر كتاب يف تفصيلها سيأيت

 .الثالث الباب يظهر حتى السؤال هذا نتم
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 ثية؟الثال األبواب بقية عن الثالث الباب ميتاز الذي الشرط ما هو: العاشر }السؤال 

 احلاء : الستة احللق حروف من حرفا المه أو عينه يكون بأن الثالث الباب خيتص: اجلواب

 {.يأبى أبى وشذَّ ، واهلمزة واهلاء والغني والعني واخلاء

  الالمية صاحب ذكره الذي البيت قلنا

ا اْلُمَضاَعُف  َكَذا ***( َأَتى) َكـ اوْ  َعيْن ا اْليَا َأوِ  َفاء   اْلَواوِ  َذا  (َطالَ  َحنَّ ) َكـ اَلِزم 

اهُ  َعيْنَ  َوُضمَّ   ُمَعدَّ

  دىح على تقريبا باب كل تفصيل فيها ساق أخرى أبيات وكذلك ، تفصيل فيه هذا

 المه أو هعين يكون بأن بماذا؟ الثالثية األبواب بقية عن يمتاز أنه شرطه الثالث والباب

 كذل عند فإنه ، المه أو حلقي وعينه العين مفتوح الفعل كان إذا ، الحلق حروف من حرفا

 ( يفَعُل  فَعَل )، العين مفتوح مضارعه يكون

 واضح.  والهمزة والهاء والغين والعين والخاء الحاء الحلق؟ حروف هي ما -طيب-

 . 7يمنَعُ  ومنَعَ ،4 ينَسُخ  ونَسَخ ، 7يمنَُح  منََح  

 كونه وهي األخرى القاعدة عارضت القاعدة هذه لكن يْوَلغُ  القاعدة يف األصل- وَوَلغَ  

 البيت يف الناظم قال ولهذا الفاء واوي

ا اْلُمَضاَعُف  َكَذا ***( َأَتى) َكـ اوْ  َعيْن ا اْليَا َأوِ  َفاء   اْلَواوِ  َذا  (َطالَ  َحنَّ ) َكـ اَلِزم 

 هذه فإن ، الفاء واوي الفعل كان إذا أن على األكثر فلهذا ، الباب هذا من تكون ال هذه

 الالم أو العين حلقي كونه رجح وبعضهم ، الالم أو العين حلقي كونه من أقوى القاعدة

 .وَيلِغُ  َيْوَلغُ  يقال -َوَلغَ  ذلك ومن ، الوجهان فيه قال من ومنهم ، يفتح فإنه

 . 2َيْصَبغُ  َصَبغَ :  نقول الغين ويف

                                                           
 َمَحَق َيْمَحُق. 1
 نَخَس َيْنَخُس. 2
 َسأََل َيْسأَُل. 3
 َمَهَد َيْمَهُد. 4
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 .فيه والمبالغة بالشيء التأثر شدة وهو الوله من 7َيْوَلهُ  َوَلهَ :  مثل والهاء

 . 4يقرأ وقرأ ، يبدأ بدأ الالم حلقي لكن ، العين حلقي هذا لكن يسَأُل  سال: والهمزة

 حلقي كان إذا كذلك ، الالم حلقي يف أمثلة ذكرت أنا ، العين حلقي كان إذا ذلك ومثل

 .وغيرها... والخاء الحاء يف ، العين

 لعينا بفتح( يفَعُل ) مضارعه يكون فإنه حلقي المه أو حلقي عينه( َفَعَل ) كان فإذا! واضح

 .المضارع يف

 ، أبىي فأبى ، الالم أو العين وليس الفاء حلقي أبى ألن شذ؟ لماذا( يأبى أبى وشذ)قال

 . العين مفتوح ليس يكون أن واألصل

 نم فيه وجهان:  الالمية صاحب قال مثلما ، الوجهان فيه هنا ، ويْوَلغُ  ويلِغُ  ولغ: الطالب

 الخ؟...احسب

 .الالمية صاحب يذكره ولم استدركه هذا ، هذا من ليس ال: الشيخ

( َيبِْس ( )اْوَلهْ ()َيئِْسَت ()بَئِْسَت ()انِْعمْ ) *** ِحرْ )وَ (َوِغْرَت )َمعْ (اْحِسْب )مِنِ  فِيهِ  َوْجَهانِ 

 .(َوِهالَ )

 . بحرق عليه استدركها ، الالمية صاحب ذكره ما ولكن الباب هذا من

 لغة يف- يبقى وبقى ، لغة يف هذا: قالوا ، يهَلُك  َهَلَك  وكذلك ، يأبى أبى شذّ : قال -طيب-

  نقول الماضي يف العين مكسور يكون أن األصل: قالوا -طيء
َ
 حةفت قلبوه لكن ، بِقي

 .يبَقى بَقى: قال ، تخفيفا

 يرَكُن، كرَكنَ  ، الالم أو العين حلقي يكن لم ولو( يفَعُل  فَعل) ، الباب هذا من يكون وقد

 . اللغات تداخل باب من فيكون ويرَكنُ  يرُكنُ  بل: قال من ومنهم

                                                           
 َيْنَغُص.َنَغَص  1
 َجَعَل َيْجَعُل. 2
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 ، ْقلييَ  العين بكسر مضارعه أنه يعني فصيح غير هذا: قالوا لكن يقَلى قَلى: قالوا أيضا

 .وأبعده وهجره تركه ومعناه

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم واهلل

*********** 

 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف واجوبة أسئلة) رسالة شرح من( الرابع المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 ، عمالناأ وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال اهلل يهده من

 تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى -  ورسوله عبده محمدا أن وأشهد ، له

 : بعد أما - كثيرا

 عليه اهلل صلى - محمد هدى الهدى وخير ، وعال جل اهلل كالم الكالم خير فإن:  بعد أما

 وكل ، ضاللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل محدثاهتا األمور وشر - وسلم آله وعلى

 . النار يف ضاللة

 أوفق يل يظهر ترتيب على شيخنا رسالة يف أمشي أنني المجالس أول يف ذكرت قد كنت

 . الصرف أهل عند المنهجي للرتتيب بالنسبة ، األسئلة ترتيب حيث من

 ذيال الرتتيب ، الكلمات هبا توزن التي الحروف وهي السابع السؤال إلى وصلنا لّما

 ؤالللس ثم والثالثين التاسع ثم ، والثالثين الواحد السؤال إلى نذهب أن أنا وضعته
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 التاسعو الثامن أخذنا الماضية المرة لكن.  والعاشر والتاسع الثامن إلى نعود ثم ، األربعين

 صحيح؟ والعاشر

 .والثالثين الواحد للسؤال نذهب السابع من األصل اآلن طيب

 ثينوالثال الواحد السؤال إلى نذهب السابع السؤال بعد:  فنقول الرتتيب إلى فنرجع

 {واملثال واملضاعف واملهموز واللفيف واألجوف والناقص املثال تعريف} 

 تعالى اهلل حفظه المؤلف قال

 املضاعفو واملهموز واللفيف واألجوف والناقص املثال عرّف: والثالثون الواحد السؤال } 

 {املثال مع

 ريفالص( المثال عرف) ،(المثال مع( .. )المثال عرف) قال ، الثاين المثال غير األول المثال

 المشرتك من فهذا ، واضح؟ ، مثاال له أذكر أي( المثال مع) ،

 مثل علة حرف المه ما هو والناقص ، وعد مثل علة حرف فاؤه ما هو املثال: اجلواب} 

 فيه ام واللفيف قال، مثل صحيح حرف من جوفه خللو العني معتل هو واألجوف ، وعزا رمى

 ؤهفا كانا وإن ، وطوى روى حنو مقرونا لفيفا سُمي ، والمه عينه كانا فإن ، علة حرفا

 مثل دواح جنس من والمه عينه كان ما هو واملضاعف ، وفى حنو مفروقا لفيفا مسي والمه

 {هدَّ

 .مدَّ 

 {هدَّ مثل واحد جنس من والمه عينه ماكان هو واملضاعف} 

 .والمهموز نعم مدَّ  المقصود هنا لكن يأيت نعم ، هدمه بمعنى الشيء هدَّ  
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 هو والصحيح ، وقرأ وسأل أكل مثل مهزة المه أو فاؤه أو عينه ماكان هو واملهموز} 

 {ودحرج ذهب مثل احلروف هذه من السامل

 زنتو بمَ  ذكر السابع السؤال يف ألن ، السابع السؤال بعد يأيت أن ناسب السؤال هذا

 والالم والعين بالفاء نزهنا؟ وبمَ  ، الكلمة خارطة هو الكلمة ميزان: وقلنا الكلمة؟

 األصل هو ما نذكر أن قبل أننا ويظهر ، والزيادة األصل ذكر الثامن السؤال يف أنه ويظهر

 . والالم والعين الفاء:  الوزن هذا إلى نشير والزيادة

 كان وإذا ، نسميه ماذا علة حرف العين كان إذا ، نسميه؟ ماذا علة حرف الفاء كانت إذا

 ماذا والالم العين أو والعين الفاء علية حرفا فيه كان وإذا نسميه؟ ماذا علة حرف الالم

 السؤال هذا يكون أن فناسب..  الحرف ضعف بمعنى ، شدد أو الهمز فيه كان وإذا نسميه؟

 . اهلل عند والعلم لي يظهر فيما السابع بعد

 همينس ضع ، قسمين على ، ومعتل صحيح قسمين على الفعل ، الفعل ألقسام بيان هذا

 . معتل اليسار وإلى ، صحيح اليمين إلى سهم ، كبيرين

 . مهموز مضعف، ، سالم -أسهم ثالثة- أقسام ثالثة على الصحيح

. بدأ ، سأل ، أخذ:  مثال آخره أو وسطه أو أوله يف همزة فيه ما المهموز ، طيب واضح؟

  بدأ ، سأل ، أكل مثل آخره او وسطه أو اوله يف إما الهمزة حرف فيه ماكان فالمهموز

  الخ... ومرَّ  وأبَّ  وشدَّ  َمدَّ  مثل ، واحد جنس من والمه عينه كان ما المضّعف

 اعيالرب المضاعف ، الرباعي للمضاعف يشر ولم الثالثي المضاعف إلى أشار والمؤلف

 وكبكب ، كزلزل واحد جنس من الثانية والمه فاؤه كانت ما ، والمه عينه تكررت ما

 .ونحوها...
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  لوحده قسم المعتل ألن العلة من والشك ، والتضعيف الهمز من سلم ما ، غيرهما السالم

 الصحيح؟ أقسام من يعني السالم ، شيخنا: الطالب

 الشك نعم: الشيخ

  الصحيح؟ هو السالم أليس: الطالب

 ال: الشيخ

 !شيء كل من سالم: الطالب

 ماذا؟ من: الشيخ

 مّضعفا كونه ومن مهموزا كونه من: الطالب

 هو مالسال قلت فإذا ، نوع والسالم جنس الصحيح ، صحيحا ليس سالم فهو إذن: الشيخ

 المهموز إذن صحيحا يساوي السالم كان إذا ، واحدا قسما له اجعل المهموز الصحيح

 جنس فالصحيح ، صحيح والمضعف صحيح والمهموز صحيح السالم نقول واحد قسم

 .واضح مضعف مهموز سالم أنواع وتحته ،

 ميوس ويئس ، وعد: مثل ، مثاال سميناه الفاء معتل ، واحد حرف معتل كان فإن ، المعتل

 تحمل( َنَصرَ ) لمث تتغير ال الفعل فاء كون يف الصحيح الفعل مثل على يتصرف لكونه مثاال

 .كذلك الفتح حركة تحمل( َوَعدَ ) ، الفتح حركة

 ، َقَوَل  أصله قال:  مثل -وسطه أي– جوفه اعتل ألنه األجوف فهو الوسط معتل كان وإن

  َبَيعَ  أصله وباع

 ضبع يف ُيحذف وهو آخره يف العلة حرف لكون الناقص فهو آخره يف العلة حرف كان فإن

 ) أصله ورمى ، (َغَزوَ ) أصله غزا: كـ -ينقص أي– الحاالت
َ
 وألف طويلة غزا ألف- (َرَمي

 رمى ، طويلة ألف إذن يغزوا غزا المضارع إلى رّده تعرف؟ كيف ، يائية مقصورة رمى

 ورمقص كله األخير فاأللف الرباعي أما ، الثالثي يف هذا مقصورة، يائية ألف إن يرمي

 . ويرضى ، كيحيى
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 -حرفين على أو الواحد الحرف معتل قسمين على المعتل قلنا- الحرفين معتل كان إذا

 افرتقا وإن وطوى كروى مقرون لفيف فهو -والالم العين يعني- تتابعا إذا الحرفين معتل

 . وونى وىف: كـ مفروق لفيف فهو والالم الفاء يكون

 مما اوهذ ، اسمه فعل لكل ُيعرف أن التقسيم فائدة التقسيم؟ هذا فائدة ما! مفهوم! واضح

 لغةال ألفاظ دقيق لمعرفة إدراكه يتوسع ، الفعل ألقسام ومعرفته الطالب إدراك يوسع

: مثال فهاتصري عند قواعد إلى تخضع االفعال بعض أن هو ، الصرفية الفائدة لكن ، العربية

 وهكذا... ثق ووثق ، ِعد ، ووعد ، جد: تقول ماذا وجد ، فاؤه يسقط األمر عند المثال

 . أأكل وأكل ، أأخذ اآلخر جواز مع ، خذ أخذ األول مهموز ومثله

 للتخفيف؟ األول يسقط: الطالب

 !واضح.  نعم تخفيفا: الشيخ

  فقط عينه فبقي والمه فاؤه سقط ، عِ  وزن على ِق  أمره وقى ، المفروق اللفيف وأيضا

 باع ، واوه يذهب ، قلُت : تقول قال ، المتكلم ضمير إلى أضيف إذا األجوف يف وهكذا

 . ياؤه تذهب بعت

 لتضعيفا يفك متى ، التصريف عند معه يصنع كيف معرفة هو التقسيم هذا من فالمقصود

 رواية ويف[ 92/المائدة]{ِدينِهِ  َعن مِنُكمْ  َيْرَتدَّ  َمن}، األمرين وجواز ، يفك ال ومتى ،

 . واضح فائدته هذه ، {دينه عن منكم يرتدد من} أخرى

 .بعده والثالثين التاسع السؤال نعم

 . أقسامه وبني اللفيف عرف:  والثالثون التاسع السؤال}
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 حرف كان إن:  مقرون لفيف: األول , قسمان وهو علة حرفا فيه ما هو اللفيف: اجلواب

 طوى حنو والمه الفعل عني العلة

 { وقى حنو علة حريف والمه الفعل فاء كان إذا مفروق ولفيف: الثاني

 واصل...  سبق وهذا

 مفروقا ملفروقا اللفيف ومسي ، طوى حنو علته حريف لتويل مقرونا املقرون اللفيف ومسي}

 {وقى حنو والالم الفاء مها اللتني علته حريف بني فَرَقَت العني ألن

 األربعين. السؤال زد...  سبق وهذا

 {اإلدغام وفسّر املضاعف عرف: األربعون السؤال} 

 واإلدغام ، سبق الذي المضاعف عّرف األول الجزء نأخذ االربعين السؤال هذا من نحن

 نعم..  سيأيت ، نرتكه ونحوه والقلب واإلعالل اإلبدال بعد يأيت هذا

 {واحد نوع من والمه عينه ماكان هو املضاعف: اجلواب} 

 .نعم..  واحد جنس يعني

 {وعدَّ ، مدَّ حنو }

 وقد امنالث السؤال إلى نرجع ، االربعين السؤال بعد ، لكم ذكرناه والرباعي الثالثي يف هذا

 والسؤال ، الماضي الدرس يف أخذناه وقد التاسع والسؤال ، الماضي الدرس يف أخذناه

 !واضح! تمام..  الماضي الدرس يف أخذناه وقد العاشر

 :بعضهم فيه قال ولفيف وناقص وأجوف مثال إلى األفعال لهذه التقسيم وهذا

ال فهكها أربعة***  إلى الثالثي الفعل وقسموا  محصِّ
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 (دخال)كـ علة حروف ومن***  خال والهمز معتال أو صحيحا

 حرفان أو حرف فيه ماكان***  والثاين عندهم الصحيح هو

  يسمى فذا( الماَل  ورث)كـ***  إما وهو العلة أحرف من

 ُيعرف ذا فناقصا( غزا)وكـ***  أجوف فهو( طال)كـ أو مثاال

 مثاال يا:بـ قّل  وقد( باع( *** )طال) ومثل( رمى) ،(غزا)وكـ

 الواو بخالف قليل بالياء المثال

قينِ  أو مقرتنين***  الحرفين ذا باللفيف وسمِّ   مفرَّ

 فاعرفا يدعى المقرون( روى)وكـ( *** وىف)كـ يكون ما ادع مفروقا

 (سأل) لمن( لجأت) من( أمنْت )كـ***  اشتمل الهمز على الذي ثالثها

 (األثرَ  قصَّ ) نحو صحيح حرف  ***  تكّررَ  به الذي والرابع

 والمضعف ، واحدا جنسا والمه عينه ماكان الثالثي قلنا ، المضاعف إلى نرجع ، طيب

- واحد جنس من والمه فاؤه ، الثانية والمه عينه ليس ، والمه فاؤه ماكان الرباعي

 .الالم هي الثانية والزاي الفاء هي الزاي ، كزلزل -!صّوب

 على نعرج بعده صحيح؟ الماضي الدرس يف أخذناها العاشر التاسع، ، الثامن السؤال

 . والعشرين التاسع السؤال

 {هلا مثّل الزيادة حروف ماهي: والعشرون التاسع السؤال} 

 أصال لثامنا السؤال بعد يأيت يقال وقد ، العاشر السؤال بعد يأيت كونه يف يعني واضح وهذا

 و لفعلا أصالة يبين أن بعد فناسب ، الزيادة وذات األصلية األفعال ذكر الثامن يف ألنه ،

 اقرأ ، لها ويمّثل اآلخر تلو واحدا ويعددها يذكرها أن الزيادة حروف هي التي الحروف

 .الجواب

 



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
39 

 وقد. هتنسا اليوم:  قولك يف جمموعة عشرة واألفعال األمساء يف الزيادة حروف: اجلواب}

 :فقال بيت يف ذاكر ذكرها

 {وتسهيل أمان تبخل ومل فقالت***  امسها عن الزيادة حروف سألت

 ، الياء ، الهاء ، السين ، التاء الواو، ، النون ، أللف ، الميم ، الهمزة أ نعم ، وتسهيل أمان

 .سألتمونيها: و ، تنساه اليوم: كـ ، عشر هي ، الالم

 .اقرأ.. المثال مع حدى على حرف كل ذكر ثم

 {-الالم بتشديد- ولّى حنو الالم ، أكرم حنو اهلمزة} 

 نعم.. زائدا فصار فضاعفناه الالم شددنا ولَّى وَلى

 {يعسوب حنو الياء }

 .يعرب فعل ، يعُرُب  َعَرَب  ، يعُرُب 

 {وعمرو زيد ذهب حنو الواو}

 مّثل ، سماال يف وأيضا الفعل يف زيادة ذكر يعني هنا الشيخ ، يعني عمرو يف الواو المقصود

 يكون عنيي يعسوب،:  الياء يف ذكرت ما مثل لعله ولهذا ، االسم يف وأيضا الفعل يف بأمثلة

 .واصل..  مثاله سيأيت الفعل يف الياء زيادة مثال يقال لكن ، الياء

 {مذهب حنو امليم}

 زد..  زائدة الميم

 حنو اءاهل ، ضارب حنو األلف سيخرج، حنو السني ، نضرب حنو النون تقرب، حنو التاء}

 {يهريق
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 .الفعل يف ذكرها يعني أمثلة هذه

 نأخذ نوالعشري التاسع بعد ، طول وفيه ذلك بعد يأيت الثالثين السؤال ، هبذا نكتفي

 . الثالثين

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم واهلل

******** 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف واجوبة أسئلة) رسالة شرح من( الخامس المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 بينها؟ الفرق هو وما واللني املد حروف ماهي: الثالثون }السؤال 

 قولك يف جمموعة العلة وحروف ، واحدة والعلة والزوائد واللني املد حروف:  اجلواب

 من ألهنا وائدبالز ومسيت ، هبا النطق عند واللني املد فيها ألن واللني باملد مسيت ،( واي)

 كانت إنف واإلبدال، والنقصان بالزيادة تتغري ألهنا بالعلة ومسيت ، تنساه اليوم حروف

 وباع وخوف صيف:  حنو فقط لني حروف فهي ، مفتوح قبلها وما ساكنة

 يفوعو قال حنو مد حروف بذلك فهي جتانسها حبركة متحرك قبلها وما ساكنة كانت وإن

 وقيل.

 يغريف احلركة حتمله عدم هو اإلبدال أو احلذف أو بالقلب العلة حرف تغري سبب: تنبيه

 عنه. احلركة إلزالة

 ، احلركة لحيم النون وهو( نصر) فاء أن فكما ، تتغري ال فاءه فإن كالصحيح املثال كان وملا

 مثاال{ مسي ذلك وألجل ، الواو وهو احلركة حيمل وعد فاء فإن
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 آله ىوعل محمد نبينا ، األمين نبيه على وبارك وسلم اهلل وصلى العالمين رب هلل الحمد

 :بعد أما الدين يوم إلى هبديه اهتدى ومن وصحبه

 اعتهط يف عمره يف وأطال ورعاه تعالى اهلل حفظه المختار أحمد بن أحمد الشيخ شيخنا قال

 .(؟بينها الفرق هو وما واللين المد حروف ماهي) وعافاه

 وتجتمع علة حروف وتسمى الزوائد تسمى أيضا هي واللين المد حروف أن هو الجواب

 حرف ، فقط المد حروف هي أو ، فقط اللين حروف هي الزوائد أن المراد وليس ، فيها

 يف مجموعة العلة وحروف) قال الزوائد من أيضا وهي واحدة والعلة ، اللين وحرف ، المد

 ذاإ فاأللف ، المد فيها ألن أوال( واللين المد فيها ألن واللين بالمد ،سميت(واي) قولك

 وفحر وهي ، تمد قبلها ما كسر إذا والياء ، تمد قبلها ما ضم إذا والواو ، تمد قبلها ما فتح

 . هبا النطق عند ، النطق يف لين فيها وألن مخرجها لسهولة أي لين

 . واالسم الفعل يف يزاد مما فهي ،( تنساه اليوم حروف من ألهنا بالزوائد وسميت)

 تقبل ال لكوهنا  علة حروف ، والنقص بالزيادة تتغير فألهنا العلة بحروف تسميتها وأما

 بإسقاط اوتغييره ، ُتغيَّر أن إلى ذلك فيحتاج ، ثقل للحركات قبولها يف أو الحركات بعض

 . ُتغير يجعلها ، مرض ، علة فيها يوجد ، ذلك نحو أو إبدال أو

 فقط لين حروف فهي مفتوح قبلها وما ساكنة كانت فإن واإلبدال والنقصان بالزيادة) قال

 ستجان أي( تجانسها بحركة متحرك قبلها وما ساكنة كانت وإن ، وباع ، وخوف صيف نحو

 . المد حرف

 ( وقيل وعويف قال مثل مد حروف بذلك فهي) 
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 إلعاللا: وحقيقة ، لإلعالل تابع هو بالقلب المراد( بالقلب العلة حرف تغير سبب) قال

 . حذفه أو تسكينه أو بقلبه إما للتخفيف طلبا العلة حرف تغيير هو

 ثالم فتقلب ، والحذف واإلسكان القلب ، أنواع ثالثة تحته تندرج موضوع فاإلعالل 

 بإسكان أيضا واإلسكان ، ألفا الياء تقلب أو ألفا الواو ُتقلب ، آخر حرف إلى الحرف

 . بإزالته والحذف ، حرف

 . آخر حرف مكان حرف مطلق جعل: فهو اإلبدال أما

 ذلك حوون ألفا الياء أو ألفا الواو ُتقلب ، العلة بحروف يتعلق ألنه ، أخص فالقلب وعليه

 به يخرج هذا نقول ولما ، آخر حرف مكان حرف مطلق جعل فهو اإلبدال بخالف

 ، عكس ال إبدال إعالل كل نقول ولهذا ، العلة بحروف يختص اإلعالل ألن اإلعالل

 بالقلب اللإع ففيه ، ألفا الواو فقلبت ، قبلها ما وفتح الواو تحركت َقَوَل  أصلها قال: مثاله

 . وباع رمى ومثلها ، إبدال وهو

 اءف كان إذا االفتعال وباب ، االفتعال باب من اصترب أصلها اصطرب -آخر مثال- لكن

 ، كرادّ  آخر ومثال ، اصطرب تصير صترباف ، طاء التاء أبدلت ظاء أو ضاد أو صاد الفعل

 . االفتعال باب من ، ادتكر واصله

 .اّدكر تصير فادتكر ،  وأدغمت جنسه من التاء أبدلت ذاال أو ، داال الفعل فاء كان وإذا

 ، ذلك مثال العوض به خرج آخر حرف مكان حرف مطلق جعل هو االبدال يف وقولنا

 أبدلناه ما ؟ آخر بحرف أبدلناه هل ال؟ أو الواو حذفنا ، ِعَدة   ويقال وعدا مصدره يعد وعد

 . عنه عوضنا وإنما

 ، عوض له ليس ما وليس ، العوض منه يخرج -مرة أول يف ذكرنا كما- يخرج فإذن

 نعوض أن ، العوض به يخرج التعريف وهذا ، آخر حرف مكان حرف مطلق جعل اإلبدال
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 أصله كوعد ، آخر موضع يف ، أخرى منطقة يف محله يف ليس ، آخر بحرف الحرف عن

 . األخير يف بالتاء عليها وعوضنا الواو فحذفنا وِعَدة   َوْعدا

  الكلمة؟؟ بعين وعوضناه الكلمة فاء حذفنا شيخنا: الطالب

 َوَعدَ  ، الكلمة بعين ما ال: الشيخ

 الكلمة؟ فاء حذفنا: الطالب

 نعم: الشيخ

 !عدة: الطالب

  بالتاء جئنا: الشيخ

  الكلمة؟ الم تصير: الطالب

 من اقلن ، زائدة وتاء ودال عين بقيت الفاء حذفنا ، الدال الكلمة الم ، الما ليست: الشيخ

 َيْوِعدُ  واضح؟ (َفَعَل ) َوَعدَ  ،( َفْعال  ) ، وعدا: كـ ليست ، ِعَلة   وزهنا؟ ما ِعدة ، التاء الزوائد

  واضح؟ ِعَلة   ِعَدة   ، َفْعال   وعدا ، حذفت الفاء ، َيِعُل  يعني يِعدُ  السائغ والمضارع ، َيْفِعُل 

 زائدة؟ التاء كانت إذا نعوض لم يعني نعم،: الطالب

 ام الفعل الم َوَعدَ  هو كما يبقى الالم ، الما يصير ال عوضنا الذي هذا ، عوضنا إذا: الشيخ

  هو؟

 الدال: الطالب

 زائدة هي الالم هي ليست الالم؟ هي التاء تقول وكيف: الشيخ

  بالواو التاء عن عوضنا كيف شيخ: الطالب

 ال؟ أو الواو حذفنا: الشيخ

 الكلمة فاء وهو األول يف الواو حذفنا: الطالب

 بالتاء وعوضناها: الشيخ

  األخير؟ يف صارت: الطالب
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 نهاع وعوضنا الواو حذفنا (َسنَو  ) أصلها (َسنَة) مثل ، التاء عنها عوضنا ، صارت ما: الشيخ

  .التاء

 !موضعها يف هنا لكن: الطالب

 .موضعها غير يف واآلخر موضعها يف هذه: الشيخ

 -آخر إلى الحرف تحول- إحالة والقلب ، -تزيل أن-  إزالة اإلبدال فإذن

 مثلهو والحذف القلب قلنا ، اإلبدال أو الحذف أو بالقلب العلة حرف تغيير سبب ذكر ثم

 .ذكرناه واإلبدال لإلعالل تابع هذا اإلسكان

 . يتحمل ال العلة حرف( الحركة تحمله عدم هو)قال

 (باع)و ، عليه ثقيلة فالحركة ،  (َقَوَل ) أصلها كقال( عنه الحركة إلزالة فيغير الحركة)

 لحركةا إلزالة فُيغير ، العلة حرف سمي ولهذا ، الياء على ثقيلة الفتح حركة( َبَيعَ ) أصلها

 .عنه

 ( َوَعدَ ) يف يعني( تتغير ال فاءه فإن كالصحيح المثال كان ولما)

 (الحركة يحمل وعد فاء فإن هي كما تبقى ، نصر الحركة يحمل النون وهو نصر فاء أن كما)

 الواو وهو( َوَعدَ ) يقال ،

 يف ألن مضارعه ال ماضيه يف يماثله لكن الصحيح يماثل ألنه( مثاال سمي ذلك ألجل)

 (ويِجُل  يْوَجُل ) وَجَل  ، (َيْوِعدُ ) يصح كان ،( َيِعدُ  َوَعدَ ) ، الفاء يحذف مضارعه

  اليوم هبذا نكتفي لعلنا

 .إليك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وبحمدك اللهم سبحانك

******** 
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  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( السادس المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 

 عشر اثنى رقم السؤال يف ابدأ: الشيخ

 تعالى اهلل حفظه المؤلف قال

 .تقول ما دلل الفعل؟ أم املصدر األصل؟ أيهما:  عشر الثاني السؤال } 

 وأما , احلدث وهو واحد مفهومه ألن االشتقاق يف أصل املصدر البصريون قال: اجلواب

 إن ، الكوفيون وقال املعدّد قبل والواحد: قالوا ، والزمان احلدث على يدل فإنه الفعل

 عندهم{ األصل فإنه لذلك ، وعدما وجودا املصدر إلعالل مدار الفعل إعالل

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 حمدم نبينا ، والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 : بعد أما الدين يوم إلى هبديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى

 آله وعلى عليه اهلل صلى - محمد هدى الهدى وخير ، وعال جل اهلل كالم الكالم خير فإن

  نارال يف ضاللة وكل ، ضاللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل محدثاهتا األمور وشر - وسلم

 وبعدها ، الزيادة حروف ذكر يف ورد الذي وهو ، والعشرين التاسع السؤال ذكر بعد

 بعد نذكر نأ فناسب ، معناهما وبيان ، واللين المد حريف بين التفريق يف الثالثين السؤال

 ، عشر الثاين السؤال وهذا ، الفعل؟ أم المصدر هو هل ، األصل أيهما ، الفعل أوزان أخذ
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 أظهر ولعله ، والعشرون والثامن ، والعشرون السابع السؤال عليه ُيقّدم قد كان وإن

 واصلفن هذا على سرنا أن سبق مادام ولكن ، عشر والثالث عشر الثاين يأيت ثم ، وأحسن

 . تعالى اهلل شاء إن

 صلاأل أيهما قضية يف والعلماء النحاة اختالف ، ههنا ورعاه تعالى اهلل حفظه المؤلف ذكر

 ؟ الفعل أو المصدر هو هل

 ، دواح مفهومه ألن لماذا؟ ، االشتقاق يف األصل هو المصدر كون البصريون عليه فالذي

ب غير يعني  ىعل تدل الكتابة ، الضرب حدث على يدل الضرب ، الحدث على يدل مركَّ

...  السماع حدث على يدل السماع ، الصمت حدث على يدل الصمت ، الكتابة حدث

 . ذلك نحو أو معين بزمن اقرتان لها يوجد فال

 لحالا يف يكتب ومثله ، الماضي يف الكتابة حدث على يدل كتب:فـ ، الفعل بخالف

 ذلك ونحو ، األمر قرينة مع االستقبال يف واكتب ، والمستقبل

 عليه يقع ثم الواحد فاألصل( المعدد قبل والواحد) قال الُمَعّدد ال الواحد هو واألصل

 . البصريين قول وهو النحاة جمهور عليه الذي هذا ، التعدد

 عتلا الفعل اعتل فحيث ، المصدر إلعالل مدار إعالله الفعل أن نجد فقالوا الكوفيون أما

 . للمصدر أصل هو الفعل أن على ذلك فدل ، وعدما وجودا المصدر

 ،فإنك ام فعل مصدر وتأخذ لتصّرف جئت إذا ، التصريف يف بعده يأيت ألنه أيضا وقالوا

 يسمع سمع ، وكتابة كتابا يكتب كتب: تقول ، مصدره ثم مضارعه ثم الماضي لفعله تأيت

 امص ، قياما يقوم قام ، قعودا يقعد قعد ، جلوسا يجلس جلس ، نصرا ينصر نصر ، سمعا

 .وهكذا...  صوما يصوم

 ُيسّلم ال وعدما وجودا المصدر إعالل يتبعه الفعل إعالل كون يف ههنا الكوفيين وقول

 وفتح الواو بفتح االعتالل وقع( َصَومَ ) أصله( صام)فـ ، مصدره ويسلم ُيعّل  ما الفعل فمن
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وم) مصدره ولكن ،( صام: )فصار األلف إلى الواو فانقلب قبلها ما  ولم واوال فبقيت( الصَّ

 . كذلك( الصيام) مصدره يف ويأيت ، تقلب

 ثرأك قول هذا ، األصل هو المصدر كون البصريين قول هو الصرفيين جميع عليه والذي

  الفعل وليس ، األصل هو المصدر أن وهو ، الصرفيون أي ، الفن أهل

 أن وسبق ، الكلمة يف األصول ماهي نعرف أن ، المسألة من الفائدة المسألة؟ من الفائدة ما

 هذا ارباعي أو ثالثيا يكون أن الفعل يف فاألصل ، والزيادة الفعل يف األصل هو ما ذكرنا

 حرفب الرباعي ،ويزاد ثالثة أو حرفين أو بحرف الثالثي الفعل يزاد أن والمزيد ، المجرد

 صلاأل هي حروفه كانت األصل هو الفعل قلنا فإن ، األصلي من الزائد فُيدرك ، حرفين أو

 من وقع فما األصل هو المصدر قلنا وإن ، الفعل إلى فيه يرجع المصدر يف يقع وما ،

 ام بدليل كذا هو الحرف ذلك أصل: فنقول األصل إلى نرجعه ، الفعل يف إبدال أو إعالل

 ، قوال كقال ، الفعل يف جاء ما حسب على إبدال أو إعالل فيه ووقع المصدر يف وجدناه

 ومثله ، (َقَوَل ) الفعل أصل فنقول واو أصلها فاأللف ، (َقْوال قال) مصدر فنجد ، بيعا وباع

 ، َبَيعَ ) ، الياء هي الفعل يف األلف أصل فنقول ، المصدر يف ياء هي فاأللف ، (بيعًا باعَ )

 (.َبْيعًا َيبِيعُ ) صارت (َيْبيِعُ 

 وجيهة أدلة ربعةأ بنحو قولهم على استدلوا فالبصريون ، مناقشة والكوفيين البصريين بين

 يف قيقالتح عند لكن ، قوية أدلة أربعة بنحو واستدلوا عليها ردوا أيضا والكوفيون ، قوية

  .أقوى البصريون عليه ما أن نجد ، النظر

 عشر الثالث نعم

  املصدر من إخراجها إىل احلاجة اشتدت اليت الوجوه ماهي:  عشر الثالث }السؤال

 لاملفعو واسم الفاعل واسم والنهي واألمر واملضارع املاضي هي الوجوه هذه:  اجلواب

 اآللة{ واسم املكان واسم الزمان واسم
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 ؟منه وُيستخرج وُيشتق منه ُيخرج الذي ما للفعل بالنسبة أصل هو الذي المصدر هذا

 ، التصريف عليه يسمى أن يحق الذي هو االستخراج وهذا ، المعاين هذه كل منه ُتستخرج

 سبقت قد دروس يف معنا مر ما يف والتصريف الصرف بين فرق من قول على

  قال: الماضي منه نأخذ القول ،( الماضي=)7 منه نأخذ فالمصدر

 .  يُقول تصير ، َيْقُوُل ( والمضارع=)4

 .  قل( واألمر=)7

 . تقل ال( والنهي=)2

 .قائل( الفاعل واسم=)9

 .  َمُقول: فيصير ، َمْقُوول( المفعول واسم=)6 

 ، الجملة يف الوزن يف يتحدان المكان واسم الزمان واسم( المكان واسم الزمان واسم=)1

 . بياهنا سيأيت أجزاء يف ويختلفان

 من الفعل وزن كان إذا ،( َمْفَعل) وزن على يأتيان أهنما المكان واسم الزمان اسم يف يقال 

 الثاين الباب يف( َمْفِعل) وزن على ويأيت ، والخامس والرابع والثالث األول الباب

 بخالف ، والمهموز والمضاعف واألجوف السالم الفعل يف وهذا ، سيأيت كما والسادس

 ، (َمْفَعل) والمقرون ،( َمْفِعل) ومكانه زمانه اسم فالمفروق ، والمقرون المفروق اللفيف

  تعالى اهلل شاء إن توضيحه سيأيت سؤال له وهذا

 َمْقَول، الفيق ،( َيْفُعُل  ، َفَعَل ) يعني (يقول قال) ، (َقَوَل ) ، (قال):  فعله الزمان اسم يف فيقال

 . مقال فيصير

 . الكالم سياق هو المكان اسم أو الزمان اسم على داللته بين يفرق والذي

 أوزان وله ، الشيء يف تستعمل التي اآللة على يدل وزن هو االلة اسم( االلة واسم=)8

 له وسيأيت ، (محراثـ)ك( مِْفَعال)و ، (مِْقَودـ)ك ،( مِْفَعل  ) منها ، سماعية وأوزان قياسية

 .خاص باب
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  :المصدر من تستخرج التي الوجوه من وأيضا

 أشد أو قوال أكثر أو فالن من أقول فالن( التفضيل اسم) 

  الالزم الفعل من كذلك( المشبهة الصفة)و

 واسم الفاعل اسم من( المبالغة صيغ)و( التصغير)و ،( النسبة) بذلك يلحق وكذلك

 !واضح..  ذلك ونحو المفعول

 فذلك شرع والثالث عشر الثاين على يقّدم أنه لي فيظهر ، والعشرين السابع السؤال واصل

 .اقرأ.. أولى

 الزم{وال املتعدي وعرف املثال مع التعدية أسباب عدد: والعشرون السابع السؤال }

 نم األصلي بينا ذلك أوزان وأخذنا ستة وأهنا الفعل أبواب أخذنا أن سبق أن بعد يعني

 وما الالزم هو فما ، متعدي هو ما ومنه ، الزم هو ما منه الفعل أن ذكر إلى ينتقل ، الزائد

 هل والمتعدي ؟ متعديا الالزم ُيصيَّر أن يمكن وهل ، ذلك يف الضابط ما المتعدي هو

 ابعالس:  السؤالين يف هذا جميع فضّمن التعدية؟ أسباب وماهي ؟ الزما يصير أن يمكن

 .نعم..  والعشرين والثامن ، والعشرين

 به لالمفعو إلى حدثه ينتقل بل ، بالفاعل يكتفي ال الذي هو المتعدي الفعل:  الجواب}

 {الرسالة وسلم عليه اهلل صلى محمد بّلغ:  نحو

 الفاعل جاوز ألنه متعديا المتعدي للفعل فقيل ، جاوز أي الشيء تعدى ، المتعدي هذا

 سجل قلت فإذا ، ، مفعوال طلب بل ، فاعل على الفعل يقتصر فلم ، به المفعول إلى

 أجلس فقلت التعدية همزة عليه أدخلت إذا لكن ، بالفاعل اكتفى الفعل فهنا ، محمد

 فسمي المفعول إلى الفاعل وتعدى مفعول إلى الفاعل جاوز فالفعل  عمروا محمد

 . التعدية أسباب ذكر وسيأيت متعديا،
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 نعم( ..الرسالة وسلم عليه اهلل صلى محمد بلغ)

 ذ{التلمي اجتهد كقولك عليه حدثه ويقصر بالفاعل يكتفي الذي هو الالزم }والفعل 

 مثل ولو ، لكان فيه التضعيف بحذف السابق بالمثال مثل ولو ، الزم فهذا التلميذ اجتهد

 أسباب نم سبب إلى الطالب نظر لفت فيه لكان ، فيه التضعيف بحذف السابق بالمثال

 نزعنا افإذ ، َبَلغَ  الفعل أصل ، الرسالة محمد فبّلغ ، الالزم إلى الرجوع أو ، واللزوم التعدية

 ، اللزوم إلى التعدية من المصير أسباب من وهو الزما الفعل صار التخفيف إلى التضعيف

 إذا زماال المتعدي ويصير ، ُضعِّف إذا متعديا الالزم الفعل فيصير ، التعدية إلى اللزوم ومن

 .عمرُ  وبلغ ، المجتهد بلغ:  فيقال ، التضعيف منه نزع

 تقدير فيه أليس ماذا؟ بلغ تقدير؟ فيه أليس بلغ شيخ يا: الطالب

 ، سياقال يف مراد هو الذي المبلغ يعني ، زيد بلغ: نقول المعنى هذا يصح ، يلزم ال: الشيخ

 نعم..  المفعول منه يلزم إنه يقال وال

 

 :  هي أسباب بثالثة متعديا الفعل }ويكون 

 حمله{ من املتاع أخرجت ، قولك حنو أوله يف اهلمزة زيادة أوال

 ، الالزم نم المتعدي يف فالضابط ، الالزم من المتعدي بيان يف ضابطا نذكر ذلك قبل طيب

 غير لىع تعود هباء الفعل يتصل أن وعالمته ، المفعول إلى الفاعل يجاوز المتعدي إن قلنا

 . المصدر ال زيد على ماذا؟ على يعود هنا فالهاء ، أبوه ضربه زيد: كقولك المصدر

 علالف اتصل ال؟ أو بضمير اتصل الفعل قعَده القعود أو ، قعدتُّه القعود: قلت وإن لكن

 ، قعده القعود ، مصدر على عائد مصدر؟ غير أو مصدر على عائد هو هل لكن بضمير

 . الفعل تعدية على عالمة ليست الهاء فهذه ، القعود على تعود الهاء
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 األلفية يف يقول

 عمل نحو به مصدر غير ها***  تصل أن المعّدى الفعل عالمة

 هب المفعول إلى يتجاوز وال فقط الفاعل على يقتصر بل الفاعل يجاوز ال ما والالزم

 من امالت المفعول اسم منه يصاغ المتعدي أن والمتعدي الالزم بين أيضا فيه يفرق ومما 

 قرتنام ،فيكون المفعول اسم منه صيغ فإذا الالزم الفعل وأما ، الجر بحرف يقرتن أن غير

 . الجر بحرف

 :هي أسباب لثالثة متعديا الفعل ويكون] 

 [محلِّه من المتاع أخَرْجُت : قولك نحو أوله يف الهمزة زيادة= أوال

َيهُ  أن أردت وإذا ، زيد (خَرَج ): نقول (َخَرَج ) فأصله  همزة فصارت الهمزة له أضفت ُتَعدِّ

  المتاع زيد (َأْخَرَج ) ، التعدية

ُجُل  (مات).  زيدا عمرو (أكَرمَ ) ، عمرو   (َكُرمَ ) ُجُل  (أماَت ) ، الرَّ  ، ذلك ونحو فالنا الرَّ

  .التعدية هبمزة هذه وتسمى

 زهامهمو بين فرق ال أنه فتجد ، العلم أهل وكالم القواميس بمراجعة تضبط أفعال وثّمة

 فتجدها ، عليها الهمزة جلب بعد أو عليها الهمزة مجلوبة غير بينها فرق ال أي ، وغيره

 الماء (أهراق)و الماء (هراق): كـ الحالين يف متعدية غالبا تجدها أو ، الحالين يف الزمة

 . متعديا الالزم يصير به األول السبب فهذا. وغيرها.. الماء (أراق) أيضا ويقال

 {المتاع خّرجُت  قولك نحو الفعل عين وبتضعيف= الثاين} 

ج)و ، زيد (خرج) ، نعم أي .  الطالب الشيخ (علَّم) ، الطالب (علِمَ ).  المتاع زيد (خرَّ

 فلربما ، دواح إلى متعديا كان وإن ، متعديا الالزم فيصير ، معنى يكسبه الحرف فتضعيف

 .نعم.. مفعولين إلى متعديا يصير
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 {البيت من به خَرَجْتُ: قولك حنو آخره يف اجلرف حبرف الفعل وبتعدي= ثالثا}

 وال ، بفاعل يكتفي زيد (َخَرَج ) ، الزم (َخرَج ) فعل الفعل فإن البيت، من به (خرجت)

 عليه الجر حرف بجلب وذلك متعديا ُتَصّيره قد لكن ، مفعول   إلى يتجاوز أن يلزم

 البيت من (به خرجُت )و ، وبالمسجد بعمرو زيد (مرَّ ) ، زيد (مرَّ ) ومثله ،(به َخَرجُت )

 . الجر بحرف الالزم الفعل تعدية وهو ، ثالث سبب فهذا

 

 {تفَعلَلَ إىل فَعْلَلَ بنقل الفعل يتعدى كما}

 حرف حذف مع ذلك جواز يرى من منهم ، الجر بحرف الفعل تعدي يف ذلك قبل طيب،

  .عليه الجر حرف بإدخال الالزم الفعل يتعدى هنا ، التوّسع باب من الجر

 يف وهذا الجر حرف عليه ُيجلب أن دون يعّدى ، الجر حرف بحذف ُيعّدى أن ويجوز 

 .ديوانه يف جرير قول ومنه ، (أنْ )و (أنَّ ) مع يّطرد ولكن ، توّسع فيه الحقيقة

  كالمكمُ ***  تعوجوا ولم الديار تمّرون
ّ
 حرامُ  إذن علي

  إذن كالمكم.  علينا تعّرجوا: أي تعوجوا ولم.  بالديار تمرون: أي الديار، تمرون
ّ
 علي

 . حرام

 شذوذا، ُيعد الحذف هذا:  وقيل الجر، حرف عليه يجلب أن غير من الالزم عّدى هنا قالوا

 الجر بحرف يعدى أن هنا والواجب ، بعض دون األفعال بعض على قصره من ومنهم

 ذاه بذلك تعديته وعدم ، هبما يتعدى المرور ألن ، المرور: بمعنى الالم أو الباء، هو الذي

 . الشذوذ باب من أو ، الفعل هبذا تخصيصا إما

  (أنْ ) على إدخاله أو (أنّ ) على بإدخاله الفعل تعدية عند الجر حرف حذف ويطرد
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 ،(أْقُعُدهُ  فأنا فَقَعدّته قاعدّته): فتقول المغالبة بقصد تعديته ، الالزم تعدية أسباب من كذلك

 لُتدخ أن دون متعديا يصير أن صحَّ  ، الزما كان ولو فحتى المغالبة، الفعل من قصد إذا

 ، (فَقَعدّته قاعدّته) الجر، حرف عليه تجلب أن أو ، عينه تضعف أن أو ، الهمز عليه

 هذا ، هأقعدت الذي إلى يعود بل مصدر إلى يعود ال هنا فالضمير ، عّديته ، فَقَعدّته: فقولك

 . عليه يدل فالمعنى ، المغالبة ُيقصد عندما

 ...(يتعدى كما) بعده ، نعم

 { الكرة الولد دحرج حنو ، فَعْلَلَ إىل تفَعْلَلَ بنقل الفعل يتعدى كما}

 وانزعها التاء احذف ، الكرة تَدْحَرجت (َتَفْعَلَل ) ، التعدية أسباب من أيضا هذا نعم

 .نعم.. الكرة الولد َدْحَرَج : صارت

 {املصلني اخلطيب كلّمَ: حنو فَعَّلَ إىل تَفَعَّلَ وبنقل} 

 زيد َعلَّم -التاء انزع- زيد ،تعّلم المصلين الخطيب َكلَّمَ  التاء حذفنا إذا الخطيب، ّتكلَّمَ 

 نعم.. أخاه

 {العلماء جالسَ: حنو املفاعلة ألف زيادة منها للتعدية أخرى أسباب وهناك} 

 المفاعلة ألف إدخال وهو ، األخرى األسباب من هذا ، الماضي بصيغة العلماء جالس

 تبادل ىعل تدل التي األلف عليها ادخلنا ، الطالب جلس: فنقول ، االشرتاك على تدل التي

 نعم.. العلماء الطالب جالس: فتقول المجالسة

 {الماء استخَرَج : تصير حتى َخَرَج : نحو يف والتاء والسين األلف وزيادة} 

 خرج: فتقول ، متعديا غير الزما الفعل تبقي أي أصلها غير على الزيادة هذه تكون وقد نعم

 ، علالف عليها فيدخل ، والتاء والسين األلف يأيت قد لكن ، الماء زيد استخَرَج :  و ، زيد

 .نعم.. زيد استسقى: كمثل ، التعدية على داال يكون وال
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 { النكاح عقدة تعزموا ال: حنو املعنوي التضمني ومنها }

 نىالمع ،ذلك معنى الفعل تضّمن أن معناه؟ ما المعنوي التضمين ، النكاح عقدة تعزموا ال

 ، َعَزمَ  فعل إلى نرجع[ 479/البقرة] {النَِّكاِح  ُعْقَدةَ  َتْعِزُمواْ  َوالَ } ، متعد بفعل تجّسده

 ، بنفسه عّداه عقدة، تعزموا ال: قال وهنا ، الزم فعل وهذا أمره جمع أي ، زيد َعَزمَ : نقول

 ناه فإذن ، المغالبة بمعنى وال ، جر حرف بجلب وال عين بتضعيف وال همزة بجلب ال

 عنىم فإذن ، النكاح عقدة فتنووا تعزموا ال:  نقول مثال؟ نضّمن ماذا ، متعديا فعال ضمنه

 ، متعد فعل معنى ، الالزم الفعل أو ، الالزمة الكلمة تشّرب أن:  المعنوي التضمين

 . بتعّديه فيتعدى

 عن جر حرف ناب: نقول هل ، يناسبه ال جر بحرف يتعدى الذي الفعل يف نقول كما

 هو البصريون عليه الذي الجر؟ حرف يناسب معنى الفعل نضّمن أو آخر؟ جر حرف

  بَادُ عِ  بَِها َيْشَرُب  َعْينًا} وتعالى تبارك فقوله ، الجر حرف يناسب معنى الفعل تضمين
ِ
 اهلل

ُرونََها  ، هبا يشرب وال منها يشرب والعين هبا، يشرب ،[6/اإلنسان]{َتْفِجيرا   ُيَفجِّ

 بل ، ال: قالوا البصريون ، منها أي هبا يشرب ، من عن نابت هنا الباء: قالوا فالكوفيون

 شيخ ارهواخت -البصريين قول أي- األقوى وهو ، هبا فيرتوي يشرب ، الفعل بمعنى ُضّمن

 !واضح نعم.. تعالى اهلل رحمه اإلسالم

 أعلم واهلل القدر هبذا نكتفي لعلنا

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى

******** 
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  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( السابع المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 

 تعالى اهلل حفظه المؤلف قال

  والعشرون{ الثامن }السؤال 

 عمالنا،أ وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال اهلل يهده من

 تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى -  ورسوله عبده محمدا أن وأشهد ، له

 : بعد أما - كثيرا

 عليه اهلل صلى - محمد هدى الهدى وخير ، وعال جل اهلل كالم الكالم خير فإن 

 وكل ، ضاللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل محدثاهتا األمور وشر - وسلم آله وعلى

 :وبعد.. النار يف ضاللة

 يف تعالى اهلل ورفعه ، واسعة رحمة تعالى اهلل ورحمه شيخنا يف عزاءنا اهلل فأحسنَ 

 .  ثراه وطيب المهديين،

 اهلل رحمه عويف ثم ، سقطها سقطة إثر ، رأسه يف ونصف شهر -تقريبا- قبل شيخنا أصيب

 ويجيب ألوُيس يقرأ معاىف وكان ، والطلبة اإلخوان يزوره ، شهر نحو بيته يف وبقي ، تعالى

 78 ، قريبات العشاء صالة مع الخميس يوم يعني أمس قبل تويف لكن ، الكتب أحضان بين ،

 ، تقريبا العشاء صالة نحو وذلك ، هـ7272 عام رمضان من 1: لـ الموافق ،4477/  41/

 هعن يعفو وأن ودرجته ، قدره يرفع أن وعال جل اهلل نسأل ، واسعة رحمة تعالى اهلل رحمه

 ن ثراه يطيب وأن ، الجنة رياض من روضة قربه يجعل وأن عنه يتجاوز وأن ، له ويغفر
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 الجزاء خير عنا يجزيه أن ، وتعالى تبارك نسأله كما عنه يتجاوز وأن ، روحه ويقدس

 أثرها عليه يجري جارية صدقة ، علم من تركه ما يجعل أن وتعالى تبارك اهلل ،ونسأل

 تعالىو تبارك اهلل ونسأل ، وتعالى تبارك نلقاه يوم إلى وأجرها وحسناهتا وجزاؤها وثواهبا

  .قريب سميع إنه يثبتهم وأن الصرب أهله يرزق أن

 اقرأ.. تعالى اهلل رحمه شيخنا قال:  فنقول نعم

  تعالى اهلل رحمه المؤلف قال

 .املثال مع اللزوم أسباب اذكر: والعشرون الثامن السؤال }

 :هي ألسباب الزما املتعدي يصري: اجلواب

 كرُم فتصري أكرم:  حنو من اهلمزة حذف: أوال

 فرِح فتصري فرّح:  حنو من التضعيف حذف: ثانيا

 الطالب خرج فتصري ، املدرَس من الطالب خرج: حنو من اجلر حرف حذف: ثالثا

 الزجاجة انكسرت فيصري ، انكسر باب إىل كَسَرَ حنو نقل: رابعا

 {تدحرج إىل دَحْرَجَ كنقل ، تَفَعْلَلَ باب إىل ، فَعْلَلَ باب نقل: خامسا

( .. َتَفْعَلَل ) هوصواب فقط الكتابة يف خطأ أنه وُيصوب( َتَفّعل) الشيخ نسخة يف ُتثبت هكذا

 دحرج؟ كنقل

 تدحرج{ إىل دحرج }كنقل

 الفرق نابيّ  فلما ، والعشرين السابع للسؤال تابع وهو والعشرون الثامن السؤال هذا.. طيب

 ذكرنا ، المتعدي ومعنى الالزم معنى ظهر ، منهما كال وعّرفنا والمتعدي الالزم بين

 سابقال عكس هو ، التالي السؤال هذا وهنا ، متعديا الالزم تصّير التي واألشياء األسباب

 الزما؟ المتعدي تصير التي األسباب ماهي
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 مىتس ، الهمزة عليه بإدخال متعديا يصير قلنا الالزم ويف( أكرم نحو من الهمزة حذف) قال

 الهمزة حذفَت  الالزم إلى رددته إذا (أكرمَ )و ،(أكَرمَ ) صار عّديته إذا (كُرم) ، التعدية همزة

 . زيد   كُرمَ :  تقول الزما صّيره ، عمروا زيد (أكرمَ ـ)ف ،

  ألبناءا (فِرَح ): صار التضعيف حذفت فإذا ، أبناءه الوالد (فّرَح ) ، التضعيف حذف أيضا

 حرف فنحذف الجر بحرف يتعدى الالزم الفعل: قلنا ألننا ، الجر حرف حذف الثالث

 فعّديت( المدرس من الطالب خرج: )كمثل لزومه إلى ويعود الزما الفعل فيصير الجر

 فهو ، منه الخروج ، الفعل عليه وقع الذي هو( المدَرس) ألن ، الجر بحرف الالزم الفعل

: وتقول الجر حرف تحذف ، اللزوم إلى الفعل ُترجع أن أردت فإذا ، المفعول مقام يف

 (.الطاّلب خرج)

 افهذ ، الزجاج زيد (كسر) ،( انَفَعَل ) إلى( َفَعَل ) ،( انَكَسرَ  باب إلى كَسرَ  نحو نقل رابعا)

 ، الزجاج انكسر: الزما صار ،( انَفَعَل ) إلى( َفَعَل ) ،( انَفَعَل ) إلى انقله ،(كسر):  الفعل

 .الزما انقلب( انَفَعَل ) إلى نقلته إذا( َفَعَل ) وزن على الذي الفعل فإذن

 ..الكرة تدحرجت ، الكرة زيد َدْحَرَج  ،( تَفْعَلَل  باب إلى َفْعَلَل  باب نقل: ) الخامس الوجه

 كرهاذ أيضا أخرى أسباب وهناك ، تعالى اهلل رحمه الشيخ ذكرها التي األسباب بعض هذه

 :منها ، أصالة المتعدي الفعل لزوم أسباب وأهنا ، بعضهم

 َفْليَْحَذرِ } تعالى قوله ومنه آخر فعل   معنى الفعل تضمن أن بالتضمين والمراد ، التضمين

:  والمقصود ، يخرجون معنى ضّمن يخالفون فإن ،[67/النور]{َأْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالُِفونَ  الَِّذينَ 

 .أمره عن فيخرجون يخالفون الذين فليحذر

 نالذي فليحذر) هنا الزما يصير المتعدي الفعل ، المعتدي الفعل لزوم أسباب من فهذا

 يتعدى ال( يخالفون) ،( أمره عن) وفاعل فعل هنا يخالفون( أمره عن فيخرجون يخالفون

 فعل( يخالفون) فتقول الخروج،:  هو الجر بحرف يتعدى الذي وإنما الجر بحرف
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 معنى هنا فُيضّمن الجر، بحرف مفعول إلى ، خرج:  فعل تعدى( أمره عن) و وفاعل،

 غير ولفالمفع قال وإنما( يخالفونه) فيه فليس الزما المتعدي الفعل هنا ويصير ، الخروج

 .مذكور

ل أن أيضا األسباب ومن قال  دبقص لكن ، بالضم( َفُعَل ) وزن إلى المتعدي الفعل يحوَّ

 ضرب ، متعدي (َضَرَب ) ففعل ، أْضَرَبهُ  ما:  بمعنى ، (!زيد   َضُرَب ) تقول كأن التعجب

 - العين بفتح (َضَرَب ) (َل عَ فَ ) فوزن ، مصدر على يعود هنا الهاء ، ضرَبه أو ، عمروا زيد

 بفتح ، هعين على نتكلم نزنه لّما الثالثي الفعل اآلن؟ واضح العين بفتح نقول لّما: أقول

 فتحب ضَرب فأصل - الشيء نفس المضارع يف نتكلم صرنا وإذا ، كسرها أو ضمها أو عينه

 .أضرَبهُ  ما:  بمعنى ، زيد   (َضُرَب ) فيصير ، (َضُرَب ) ، عينه ضمّ  إلى فننقله ، الَعين

 ،(َكَسرَ ان باب إلى َكَسرَ  نحو نقل) ، الرابع السبب يف ذكره الذي فهذا ، أيضا األسباب ومن

 نحو نقل) عنه قال الذي الرابع الرقم ،( مطاوعا صيرورته) العلم أهل بعض عليه يعنون

 يد  ز كَسرَ ( مطاوعا الفعل تصيير) عليه يعنون العلم أهل بعض ،(انَكَسرَ  باب إلى َكَسرَ 

  .فانكسر الزجاج طاوعه: أي ، فانَكَسرَ  الزجاج

 الهمث ، لتأخيره التعدي وعن ، المفعول طلب عن العامل يضعف أن ، أيضا األسباب ومن

ْؤَيا ُكنتُمْ  إِن ُرْؤَياَي  فِي َأْفتُونِي اْلَمألُ  َأيَُّها َيا} تعالى قوله : يقال[ 27/يوسف]{َتْعبُُرونَ  لِلرُّ

ْؤَيا ُكنتُمْ  إِن} هنا ، الرؤيا َعبَّرَ   ، والمفع يطلب لم ، وفاعل فعل فتعربون ، {َتْعبُُرونَ  لِلرُّ

ْؤَيا ُكنتُمْ  إِن} ، المفعول وُجرَّ  ، عنه تأخر ألنه المفعول طلب عن َضُعف  لبهط فضعف {لِلرُّ

 .الزما ههنا فيكون ، عنه تأخره بسبب للمفعول

 :عنه اهلل رضي ثابت بن حسان قول ومنه ، الضرورة األسباب ومن قيل

جيعَ  َتسقي***  خريدة المنام يف فؤاَدك تبلت ام ببارد   الضَّ  بسَّ

 .بَسَقم أي بَتبل أصابته: بمعنى َتَبَلت
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 التي ةاللؤلؤ على الخريدة يطلق أيضا و ، قط ُتمّس  لم التي البكر هي النساء من والخريدة

 . ُتثقب لم

  باردا ريقا تسقيه: أي بسام وببارد  

 جمهول لالزما من يصاغ وال ، الفراش زيدٌ نام:  يقال فال ، به مفعوال يأخذ ال الالزم: }تنبيه 

 يصاغ وال ،  السرير على جُلِسَ: فيقال ، ذلك منه صيغ عُدِّيَ فإن ، السرير جُلس: يقال فال ،

: فيقال ذلك منه صيغ عُدِّي ،فإن اجملهول من يصاغ املفعول اسم ألن ، الالزم من املفعول اسم

 به{ مذهوب و ذُهِب فالن

 ، عديالت أسباب من سبب إال ، بنفسه يتعدى ال الالزم ، الالزم باب يف مهمة ضوابط هذه

 ماعالس على فيه يقتصر ، مسموع فهو ذلك من جاء أو وقع وما ، الفراش زيد نام: يقال فال

  .ثالثة أو فعلين نحو الباب هذا يف وذكروا ،

 المبني باب:  يف معلوم هو ومما ، يتعدى ال الالزم ألن (المجهول الالزم من يصاغ وال)

 عولمف فأي ، مفعوال يطلب ال والالزم ، الفاعل مقام المفعول يقام أنه ، فاعله يسم لم لما

 ، الجر رفبح تعديته ومنه ، التعدية أسباب من سببا فيه أحدثنا إذا إال!! الفاعل مقام يقام

 فإذا! مقامه؟ نقيم فماذا ، حذفناه زيد ماذا؟ ُجلس ُجلس، يقال وال ، الزم هذا ، زيد َجلس

 .السرير على ُجلس: يقال ، السرير على زيد َجلس: قلنا عديناه

 ، المجهول من يصاغ المفعول اسم ألن ، أيضا الالزم من (المفعول اسم يصاغ وال) 

 . الالزم الفعل من يصاغ ال والمجهول

ي فإن)  اسم به، مذهوب أي( به ُذِهَب  فالن  ) يقال (منه صيغ) -الالزم الفعل أي- (ُعدِّ

 .المقصود هو هذا ، به مذهوب فالن ، به مذهوب: منه المفعول
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 عشر الرابع اقرأ

 باملثال ذلك موضحا والقياسي السماعي معنى فسّر: عشر الرابع السؤال}

 ، هغري عليه يقاس وال ، العرب عن جاء ما على مصدر كل يُحفظ أنه السماعي معنى: اجلواب

 حرَجَةد يدحرِج دَحرَج: يقال فمثال ، آخر على منه فعل مصدر يقاس هو القياسي واملصدر

 الرباعي مصادر فكل ، ودِرباخا درخبة يدربخ دربخ عليه يقاس ، دِحراجا و

 {قياسية والسداسي واخلماسي

  والقياسي السماعي معنى بيان يف وهو عشر الرابع السؤال هذا

 (غيره عليه يقاس وال العرب، عن جاء ما على مصدر كل ُيحفظ أنه) السماعي عن فقال

 ، كذا الفالين الفعل مصدر وزن يف ُسِمعَ  ، السماع مصدره أي السماعي، معنى هذا 

 غيره، عليه نقيس أن يمكن وال ، ذلك غير إلى فيه يصار وال ، السماع على فيه فيقتصر

 .السماع على فنقتصر

  .عليه هووزن بالشيء الشيء وتقدير اإللحاق القياس ومعنى ، اإللحاق ففيه القياسي وأما

 كان ما لك ، مثال نقول كأن ، ضابط له ما:  القياسي الوزن يف يقال تعريفه القياسي الوزن

 َصَرَخ :  تقول ،( َفِعيل) أو ،( ُفَعال) وزن على مصدره وزن فإن الصوت على يدل ثالثيا

 هذا ، (َصِهيل يصَهل َصَهَل )و ،( ُعواء يعوي َعوى)و ، (ُنَباح ينَبُح  وَنَبَح  ، ُصَراخ يصَرخ)

 .ضابط له القياس هو

 (.َغَلَيان َغال) ، (َفعالن) وزن على فهو االضطراب على يدل كان ما كل تقول

 ة،اللغ أهل اختلف لكن ، جزئياته جميع على ينطبق كلي حكم: هو معناه الضابط؟ هو ما

 هتحت تنطوي كلي ضابط له القياسي الوزن إن قال من فمنهم أوال؟ ههنا ينطبق هذا هل

 ، هاأكثر بل ، أفراده جميع تحته تنطوي ال آخرون وقال ، تامة هنا فالكلية ، أفراده جميع
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 من وينفرد ، عنه يشذ ما نجد قد نقرره الذي الضابط هذا ، الصحيح هو وهذا ، وأغلبها

 أوزان لها أفعاال ونجد ، القياس خالف وآخر قياسي وزن لها أفعاال فنجد ، األفعال

 ، أغلبي الضابط هذا: فنقول ، عليه يقاس وال يذكر الشاذ لكن، أصال القياس تخالف

 . األفراد وأكثر غالب فيجمع

 يتعلقف ، جزئياته على مشتملة كلية قاعدة فيه تذكر مالم:  به فالمراد السماعي الوزن أما

 . عليه وُيتوقف اللسان أهل من بالسماع

 :فقال مهم المصدر باب يف ضابط إلى أشار ثم 

 {قياسية والسداسي واخلماسي الرباعي مصادر فكل}

 ،( أوَدْحَرَجة ِدْحَراج  :  َدْحَرَج ) ،( َفْعَلَلة  ) أو( فِْعالل) مصدره( َفْعَلَل ) ، قياسية مصادرها

 .المنحوت المصدر -أيضا- هذا ويسمى( َحْوَقَلة  : حوقل)،( َحْسَبَلة  :  َحْسَبَل )

 . ونحوه( اْنِفَعال:  انَفَعَل ) ،(  افتَِعال:اْفَتَعَل ) أيضا الخماسي

 (.اْستِْفَعال: اْسَتْفَعَل ) السداسي وأيضا

 ، ماعيس أكثره والثالثي: قال ،! هنا الثالثي يذكر لم ، سماعي فأكثره: قال الثالثي أما

 .وشروط ضوابط له لكن ، مقيس هو ما الثالثي ففي ذلك فمع ، القياسي فيه ولكن

 أي يةقياس معينة صيغة له تكون قد منه فالسماعي ، الثالثية المصادر من السماعي أن  كما

 :ذكرنا كما -مثال- الثالثي المصدر أمثلة من ، عليها يقاس

 (.ُفَعال  ) أو( َفِعيل  ) مصدره يكون فغالبا الصوت على دل ما 

 و( ُدَواخ  ) و( ُدَوار  ) يقال( ُفَعال  ) وزن على يكون مصدره ومرض سقم على دل ما أيضا

 (.ُصَدع  )

 (.َعِور  )،( َفِعل  ) وزن على يكون العيب على دل ما
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 .ونحوها( َفْعاَلن) وزن على يكون اضطراب على دل ما كذلك

 .الكتاب هذا غير يف مفصال وسيأيت المثال باب من هذا

 حبهوص آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم واهلل القدر هبذا نكتفي

 .أجمعين

******* 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( الثامن المجلس) تفريغ

  -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 يف لعنيا ومضموم العني مفتوح من امليمي املصدر وزن بني: عشر اخلامس }السؤال

 .لذلك مثّل ، واملكان والزمان املضارع

 عني انتك فإن ، مضارعه عني حركة باختالف أوزانه ختتلف ، الثالثي الفعل مصدر: اجلواب

 مصدره وزنف واخلامس والرابع والثالث األول الباب يف وذلك مفتوحة أو مضمومة املضارع

 يَحْسُنُ ، عْلَماًمَ يعلمُ ، مَفْتَحاً يفتَحُ ، مَنْصَرا ينصُرُ ، مثاله واملكان الزمان اسم وكذلك مَفْعَلٌ،

 مَحْسَنًا{

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 منو وصحبه آله وعلى محمد نبيه على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

 :بعد أما الدين يوم إلى هنجه على وسار هبديه اهتدى

 ما (الميمي المصدر وزن بين) ثراه وطيب المثوبة له وأجزل تعالى اهلل رحمه المؤلف قال

 نمقرت غير الحدث على يطلق وأنه المصدر معنى وذكرنا سبق الميمي؟ بالمصدر المراد
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 وقال ،( َمْعَلم) و( َمنَْصر)كـ ، زائدة ميم أوله يف ماكان:  الميمي بالمصدر والمراد ، بالزمن

 مصدر هو: غيرهم وقال ، المصدر بمعنى جاء اسم الميمي المصدر:  ذلك يف المحققون

 .قياسي وزن له

 فوزنه -علة حرف فاؤه أي- مثاال كان إذا إال( َمْفَعل) وزن على الثالثي من ووزنه:  قالوا

 .ذلك تفصيل وسيأيت( َمْفِعل) على

 والزمان المضارع يف العين ومضموم العين مفتوح من الميمي المصدر وزن بين) قال

 . المكان واسم الزمان اسم أي( لذلك مثّل ، والمكان

 كوني متى( المضارع يف العين ومضموم العين مفتوح من الميمي المصدر وزن بين) قوله

 (.ْفَعُل يَ :َفِعَل ) الرابع -أيضا- والباب( َيْفَعُل :َفَعَل ) الثالث الباب يف ؟ مفتوحا العين

 (.َيْفُعُل :َفُعَل ) الخامس والباب( َيْفُعُل :َفَعَل ) األول الباب يف مضموما؟ يكون ومتى

( رعهمضا عين حركة باختالف أوزانه تختلف ، الثالثي الفعل مصدر) هذا على مجيبا قال

 المضارع وعين. مكسور ، مضموم ، مفتوح الماضي عين ، ثالثة ماهي؟ الماضي عين

 .ومكسور ، ومضموم ، مفتوح ثالثة

 (وَيْفَعُل  وَيْفِعُل، َيْفُعُل،) منه يأيت( َفَعَل )فـ

 (وَيْفِعُل  ، يفَعُل ) منه يأيت( َفِعَل )و

 (َيْفُعُل ) منه يأيت( َفُعَل )و

 أو مضموما مضارعه عين كان فما الميمي المصدر وزن يكون المضارع عين فبحسب

 :تسبق التي الستة األبواب من والخامس والرابع والثالث األول الباب وهو ، مفتوحا

 (يْفُعُل :َفَعَل ) هو الذي: األول الباب

 ( َيْفَعُل : َفَعَل ) هو الذي: الثالث والباب

 (َيْفَعُل : فِعَل ) والرابع
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 (َيْفُعُل : َفُعَل ) والخامس

 على المكان واسم الزمان اسم وأيضا ، العين بفتح( َمْفَعل) وزن على الميمي مصدره هذا

 :مثاله( َمْفَعل) وزن

ا ينُْصُر،: َنَصرَ )  : َعلِمَ ) ، الثالث الباب هذا( َمْفَتحا َيْفَتُح،: َفَتَح ) األول، الباب هذا( َمنَْصر 

 .الخامس الباب وهذا( َمْحَسن ا َيْحُسنُ : َحُسنَ ) ، الرابع الباب هذا( َمْعَلما ، َيْعَلمُ 

 والرابع، والثالث، ، األول الباب من المكان واسم الزمان واسم الميمي المصدر إذن

 نفرق فكيف واحدا الوزن مادام: وهو يرد سؤال وهاهنا( َمْفَعل) وزن على يأيت والخامس،

 انالزم به يراد ، مكان اسم أو زمان اسم أو الحدث مطلق على فيدل ميميا مصدرا كونه بين

 دقص على يدل واللحاق السباق من السياق ، ذلك على يدل السياق ، المكان؟ به ويراد

 واصل.. المتكلم

 .العني حبفت( مَفْعَل) قياس عن خرجت اليت امليمية املصادر عدد: عشر السادس }السؤال

 جْزِر،واملَ واملَشْرِق، واملَسْجِد، ، واملَغْرِبْ ، املَطْلِع: هي شذَّت اليت املصادر هذه: اجلواب

 الفتح{ القياس كان وإن الكل، يف العني بكسر واملَجْمِع، واملَحْشِر، واملَسْقِط، واملَفْرِقْ،

 أو( َيْفَعُل : َفَعَل ) الثالث الباب أو( َيْفُعُل : َفَعَل ) األول الباب من كان إذا القاعدة هنا طيب،

 الميمي مصدره وزن هو ما( َيْفُعُل : َفُعَل ) الخامس الباب أو( َيْفَعُل : َفِعَل ) الرابع الباب

 قد األفعال بعض نجد ولكن ، والعين الميم بفتح( َمْفَعل) المكان واسم الزمان واسم

 ! لها فمّثل ذلك عن شّذت

 نهام بعضا ذكر( العين بفتح( َمْفَعل) قياس عن خرجت التي الميمية المصادر عدد) قال

 :وهي

 .الالم بكسر( َمْطلِع) وزنه جاء لكن األول الباب( َيْطُلعُ : َطَلعَ ) أصله( الَمْطلِع)



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
65 

 .بالكسر( َمْغِرب) جاء األول الباب من( َيْغُرُب : َغَرَب ) ،( الَمْغِرب)

 . الشمس غروب ومكان الشمس طلوع مكان أيضا والمغرب ، المكان اسم والمطلع

 .األول الباب من( َيْسُجدُ : َسَجدَ ) مكان اسم أيضا( الَمْسِجد)

 (.َيْشُرُق : َشَرَق ) ،( الَمْشِرق)

 (.َيْجُزرُ : َجَزرَ ) ،(الَمْجِزر)

 .لرابعا الباب من( َيْفَرق: َفِرَق ) أو ، الثالث الباب من يعني أيضا( َيْفَرُق : َفَرَق ) ،(الَمْفِرق)

 (.َمْسِقط) شذوذا جاء لكن( َمْسَقط( )َيْسُقطُ : َسَقطَ ) ،( الَمْسِقط)

 (.َمْحِشر) شذوذا وجاء( َمْحَشر) ،( َيْحُشرُ : َحَشرَ ) ،( الَمْحِشر)

 (.َمْجِمع) جاء( َمْجَمع) قياسه الثالث الباب( َيْجَمعُ : َجَمعَ )و

 .الفتح وقياسها القياس خالف على وهذا ، هذه كل يف العين بكسر

 ملضارعا الفعل من واملكان والزمان امليمي املصدر وزن بني: عشر السابع السؤال}

 .العني مكسور

 والعني يمامل بفتح( مَفْعَل) هو العني مكسور املضارع الفعل من امليمي املصدر: اجلواب

 الزمانو ، العني بكسر سُمعا فقد واملَصِري، املَرْجِع،:  ذلك من يستثنى الفاء وسكون

 ، همن الصحيح يف هذا ، الفاء وسكون العني وكسر امليم بفتح( مَفْعِل) منه واملكان

 {واملهموز ، واملضاعف ، واألجوف

( العين مكسور المضارع الفعل من والمكان والزمان الميمي المصدر وزن بين) يقول

 والباب( َيْفِعُل : َفَعَل ) هو الذي الثاين الباب ، والسادس الثاين الباب بقي بقي؟ ماذا يعني

 عينال مفتوح ماضيه يكون وقد ، العين مكسور فمضارعه( َيْفِعُل : َفِعَل ) هو الذي السادس

 .المكان واسم الزمان واسم الميمي مصدره وزن يكون فماذا ، العين مكسور أو
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 مصدرال ، والخامس والرابع والثالث األول الباب يوافق ، السابق يوافق الميمي المصدر

 :االستثناءات بعض وذكر( َمْفَعل) وزن على هو الميمي

 .الثاين الباب( َيْرِجعُ : َرَجعَ ) ،( َمْرِجع) 

 و( ْرِجعمَ ) وزن على فجاء ، الثاين الباب( َيِصيرُ  َيْصيِيُِر،: َصَيرَ ) أصله( صارَ ) ،(الَمِصير)

 .شذوذا( َمِصير)

( َيْعِرُف : َعَرَف ) ،( َيْقِدرُ : َقِدرَ ) و ،( َيْعِرُف : َعَرَف ) ،( الَمْقِدَرة) و( الَمْعِرَفة) ذلك ومثل

 لكن( ةالَمْعَرفَ ) و(الَمْقَدَرة) الفتح فيها القياس السادس الباب( َيْقِدرُ : َقِدرَ ) ، الثاين الباب

 يقةالحق يف يعني( الَمْعِرَفة)و( الَمْقِدَرةُ ) كان وإن( . الَمْقِدَرة)و( الَمْعِرَفة) الكسر فيها سمع

 .التأنيث تاء آخرها، يف التاء لزيادة صناعية مصادر هي

 لعينا وكسر الميم بفتح( َمْفِعل) والسادس الثاين الباب من أي( منه والمكان والزمان) قال

 (.الفاء وسكون

 به المقصود هنا الصحيح( والمهموز والمضاعف واألجوف منه الصحيح يف هذا) قال

 والناقص ، المثال بقي بقي؟ ماذا ، والمضاعف واألجوف ، مقابله المهموز لوجود السالم

 .المقرون واللفيف ، المفروق واللفيف

. ومضاعف ومهموز ، سالم:  أقسام والصحيح.  ومعتل ، صحيح الفعل إن قلنا نحن

 .ثمانية هذه؟ كم. مقرون ولفيف ، مفروق ولفيف ، وناقص وأجوف مثال: والمعتل

 أربعة،( والمهموز والمضاعف واألجوف) السالم المقصود أي( الصحيح يف هذا) هنا قال

 .المقرون واللفيف ، المفروق واللفيف والناقص ، المثال أربعة لنا بقي

 .ألبوابا مجيع من الناقص من امليمي املصدر يأتي وزن أي على: عشر الثامن السؤال}
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 امليم حبفت مَفْعَل، وزن على يأتي الناقص من واملكان والزمان امليمي املصدر: اجلواب

 { مدعىً ، يدعوا ، يقول ، األبواب مجيع من الفاء وسكون والعني

 : اكتب ، سقط سطر عندك!  ال: الشيخ

 {األبواب مجيع يف العني بكسر مَفْعِل الفاء معتل ويف}

 اقرأ

 ، مَرْمًى يَرْمِي ، مَدعًا ، يدعو ، يقول األبواب مجيع يف العني بكسر مَفْعِل الفاء معتل ويف}

 {وهكذا مَسْعًى يَسْعَى

ا) أصله( َدَعوَ ) ألف آخره( َدَعا) الناقص هذا  ) أصله( َرَمى( )َمْدع 
َ
ى) ،( َرَمي  ،( َمْرم 

 ) أصله( سَعى)
َ
ى) ،( َسَعي  واسم الزمان واسم الميمي مصدره وزن يكون فهذا ،( َمْسع 

 (.َمْفَعل) وزن على هو المكان

 مصدره أي( األبواب جميع يف َمْفِعل وزن على فيكون) الفاء معتل( المثال وأما) قال

 (.َمْوِعد ، َوَعدَ ) مثل المكان، واسم الزمان واسم الميمي

 ، واملفروق ، املقرون اللفيف من امليمي املصدر يأتي  وزن أي على: عشر التاسع السؤال}

 األبواب؟ مجيع من

 الفاء املعتل ييأت ال كما واخلامس والثالث األول الباب من املفروق اللفيف يأتي ال: اجلواب

 {األول الباب من

 ، مفروق لفيف فيه يوجد ال( َيْفُعُل : َفَعَل ) هو الذي األول الباب ، خذها قاعدة هذه طيب

 لخامسا والباب ، مفروق لفيف أيضا فيه يوجد ال( َيْفَعُل : َفَعَل ) هو الذي الثالث والباب

 .مفروق لفيف فيه يوجد ال( َيْفُعُل  َفُعَل ) هو الذي
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 لةع حرف أوله فعل يوجد ال يعني ، مثال فيه يوجد ال( َيْفُعُل : َفَعَل ) أيضا األول والباب

 .العين مضموم ومضارعه العين مفتوح وهو

( ُعُل َيفْ ) وزن على يوجد ال مضارعه ونحوه( َوَقى ، َوَنى)كـ المفروق اللفيف:  بمعنى يعني

 .يوجد ال( يْفُعُل : َفُعَل ) الخامس الباب أو( َيْفَعُل : َفَعَل ) الثالث الباب من أو

 يوجد ال( َيْوِجُل  َوَجَل ) ،( وَيْوِعدُ  َيِعُد،: َوَعدَ ) مثال األول الباب من المثال أيضا ومثله 

 .المقصود هذا ، معتل وفاؤه( َيْفُعُل  َفَعَل )

 مَفْعِل وزن ىعل يأتي املفروق واللفيف الفاء معتل من واملكان والزمان امليمي املصدر}

 {مَوفٍ ، مَوْعِد حنو العني بكسر

 وزن على يأيت المفروق واللفيف الفاء معتل من والمكان والزمان الميمي المصدر) قال

 فيه ذلك أن ويظهر ، هاهنا الشيخ ذكره الذي هذا( ُموف   ، َمْوِعد نحو العين بكسر َمْفِعل

 الذي ، المثال من الميمي فالمصدر ، األمرين بين عليه اختلط أنه يظهر هاهنا والشيخ نظر،

 ( .َمْفَعل) وزن على فيكون الالم معتل أما ،( َمْفِعل) وزن على يكون الالم صحيح هو

 ، مفروق لفيف هذا( َوَفى( )ُموف  )و ،( َمْوِعد) ، مثال( َوَعدَ ) ،( َمْوِعد) نحو هنا قال

 ميمي مصدر اسم ، الميم بفتح( َمْوف  ) وزن على قال المكان واسم الزمان واسم فمصدره

 .مكان واسم زمان واسم

 أن والصواب واألظهر ، واحدا شيئا المفروق واللفيف المثال جعل المؤلف يعني

 (.َمْفَعْل ) وزن على المفروق اللفيف لكن( َمْفِعل) وزن على المثال من الميمي المصدر

 {األبواب مجيع من امليمي مصدره وزن اذكر الفاء معتل: العشرون السؤال}

  منها يأيت وأبواب منها يأيت ال أبواب أبواب ستة عندنا

 {ميمي مصدر منه يأتي ال األول الباب: اجلواب}
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 يف العين مفتوح وهو علة حرف أوله فعل يوجد ال ، لهذا مثال يوجد ال( َيْفُعُل : َفَعَل ) يعني

 . المضارع يف العين ومضموم الماضي

 {وَعَدَ من مَوْعِدٌ ، مَفْعِلٌ) منه وزنه الثاني الباب}

 (.َيْفِعُل  َفَعَل،) ،( َيِعدُ : َوَعدَ )

 {الثالث الباب}

 والمضارع الماضي يف العين بفتح( َيْفَعُل : َفَعَل ) وهو

 {وَهَلَ من مَوْهِلٌ مَفْعِلٌ منه وزنه}

 (َموِهل َيْوِهُل  َوَهَل )

 {الرابع الباب}

 ( َيْفَعُل : َفِعَل ) وهو

 {وَجَلَ من مَوْجِلٌ ، مَفْعِلٌ منه وزنه}

 (َيْوَجُل : َوِجَل )

 {اخلامس الباب}

 (َيْفُعُل  َفُعَل ) وهو

 {وَسُمَ من مَوْسِمٌ مَفْعِلٌ منه وزنه}

 (َموِسم وَيُسمُ  َيْوُسمُ  َوُسمَ )

 {السادس الباب}
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 (َيْفِعُل  َفِعَل ) وهو

 {وَرَثَ من مَوْرِثٌ مَفْعِلٌ منه وزنه} 

 (َمْوِرث ،َيِرُث، َوِرَث )

 واألجوف السالم الفعل:  فنقول هذا كل نلخص إذن ، المثال من الميمي المصدر هذا

 ،( َمْفَعل) وزن على منه الميمي المصدر الستة األبواب جميع من والمهموز والمضعف

 (َمْفَعل) وزن على والخامس والرابع والثالث األول فالباب المكان واسم الزمان اسم وأما

 .والمكان الزمان اسم يف هذا( َمْفِعل) وزن على والسادس الثاين والباب

 زنو على كله المكان واسم الزمان واسم الميمي المصدر المقرون واللفيف للناقص نأيت

 (. َمْفَعل)

 (.َمْفِعل) وزن على كله المكان واسم الزمان واسم الميمي فمصدره المثال أما

 واسم الزمان اسم بخالف( َمْفَعل) وزن على الميمي فمصدره المفروق اللفيف أما

 .القدر هذا على نكتفي ، أعلم واهلل( َمْفِعل) وزن فعلى المكان

 ويف (َمْطلِع) أهنا اآلن رأيناها والمكان؟ الزمان بين نفّرق( َطَلعَ ) يخص فيما شيخنا: طالب

 (.َمْطَلع) اآلية

 منه جاء هذا أن المقصود ، الفتح هو القياس ، الشذوذ منه وجاء قياس هذا قلنا: الشيخ

 شذت التي األلفاظ هذه ، المقصود هذا( َمفتِح) يأت لم( َمْفَتح) غيره بخالف ، الشاذ

 اسم أما ، والمكان الزمان اسم يف ليس الميمي المصدر يف الشذوذ هذا ثم ،( الَمْطلِع)كـ

 اسم هذا[ 9/القدر]  {اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحتَّى} وعال جل قوله( َمْطَلع) فإنه والمكان الزمان

 (.َمْطَلع) على فيكون ، زمان
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 التي الميمية المصادر حدد) قال عشر السادس السؤال ، أحدد لم لعله ننبه هنا لكن

 يف ممكن لعله ، المكان واسم الزمان اسم وليس الميمية المصادر( القياس على خرجت

 المصدر يف هنا الشذوذ ، خطأ هذا مكان واسم زمان اسم أهنا على هبا مّثلت أنا التعليق

 َحتَّى}( َمْطَلع) العين مفتوح فهو األصل على فيبقى المكان واسم الزمان اسم أما ، الميمي

 [.9/القدر]  {  اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ 

 تثبت يعني وغيرها وَمْحَشر َمْطَلع أن مع( الفتح القياس كان وإن) قال هو شيخنا: طالب

 .بالسماع

 األصلف ، القاعدة اطراد هو القياس ، والقياس السماع بين الفرق السؤال يف سبق: الشيخ

 مصدره ،(َمْطلِع) سمع( َمْطَلع) يسمع لم الميمي مصدره لكن( َمْطَلع) يكون أن( َطَلعَ ) يف

 يرالس هو القياس ، والقياس السماع بين وفرقنا المكان واسم الزمان اسم وليس الميمي

. العرب لسان من تلقيا سمع ما هو والسماع ، الضابط على المنضبطة القاعدة على

 دةالقاع على فباقي المكان واسم الزمان اسم أما ، فقط الميمي بالمصدر خاص فالسماع

 .القياس على

 .أعلم واهلل

******** 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( التاسع المجلس) تفريغ

   -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

  تعالى اهلل رحمه المؤلف قال: بعد أما اهلل رسول على والسالم والصالة اهلل بسم
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 يالرباع من الفاعل واسم امليمي املصدر يأتي كيف: والعشرون الواحد }السؤال

 .والسداسي؟ واخلماسي

 املفعول واسم منه واملكان والزمان امليمي فاملصدر الثالثي على الفعل زاد إذا: اجلواب

 املضارعة حرف تُبدل أنك إال الباب ذلك جمهول مضارع وزن على يكون باب كل من

 بفتح كَسَرٌمُنْ اخلماسي يف وتقول.  مُدَحرَجٌ ، مُكْرَمٌ الرباعي يف تقول ، املضمومة بامليمي

 من الفاعل اسم معرفة أردت وإن. الراء بفتح مُسْتَخْرَجٌ السداسي يف وتقول.  السني

 اتركو السابق الوزن من اآلخر قبل الذي احلرف فاكسر والسداسي واخلماسي الرباعي

 وهكذا{ ومُنْكَسِر ، ومُدَحْرِجٌ ، مُكْرِمٌ: تقول حاله على الباقي

 نانبي على وبارك وسلم اهلل وصلى العالمين رب هلل الحمد ، الرحيم الرحمن اهلل بسم

 -تعالى اهلل رحمه- المختار أحمد شيخنا المؤلف ذكر ، أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

 يأيت فكي) والعشرين الواحد السؤال يف أجوبتها مع الصرف يف جمعها التي أسئلته يف

 يف المبحث يعني( ؟والسداسي والخماسي الرباعي من الفاعل واسم الميمي المصدر

 اكانم وأنه ، الميمي المصدر بيان عشر الخامس السؤال يف معنا وسبق ، الميمي المصدر

 اءج اسم:  الميمي المصدر أن المحققين قول وذكرنا( َمْعَلم و َمنَْصر)كـ زائدة ميم أوله يف

 وزن على يكون الثالثي من قياس ووزنه مصدر هو غيرهم وقال ، المصدر بمعنى

 ربكس( َمْفِعل) فوزنه ، مثاال فعله ماكان إال( وَمْرَكن وَمْعَلم، ، وَمْضَرب ، َمْقَتل)،كـ(َمْفَعل)

 (.وَمْوِعد وَمْوِرث، َمْوِرد،)كـ العين

 باعيالر الفعل من الميمي المصدر نصوغ كيف:  وهو المبحث لهذا تتمة فيه السؤال فهذا

 غنصو فكيف الثالثي، من الميمي المصدر صياغة هو سبق ما والسداسي، والخماسي

 الفاعل؟ اسم أيضا نصوغ كيف أو والسداسي؟ والخماسي الرباعي من الميمي المصدر

 نم المفعول واسم منه والمكان والزمان الميمي فالمصدر الثالثي على الفعل زاد إذا) ذكر

 كان إذا يعني( الباب ذلك مجهول مضارع وزن على يكون) األبواب هذه من( باب كل
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 اسم أو ، منه الميمي المصدر تأخذ أن وأردت سداسيا أو خماسيا أو رباعيا الفعل

 ثم فاعله، مّ يس لم لما مبنيا المضارع منه وتصوغ الفعل هبذا تأيت تفعل؟ فماذا منه المفعول

 همضارع رباعي فعل( َأْكَرمَ ) ، آخره قبل ما فتح مع ، مضمومة بميم المضارعة حرف تبدل

 رباعي( َدْحَرَج ) ،( ُمْكَرم  ) صار آخره قبل ما وافتح مضموما ميما الياء أبدل( ُيْكِرمُ )

 مضمومة ميما الياء أبدل( ُيَدْحَرُج ) فاعله يسم لم لم المبني منه صغ( ُيَدْحِرُج ) مضارعه

 ، َيْسَتْخِرُج  ، اْسَتْخَرَج ) ،( ُمنَْكَسر ُينَْكَسر، َينَْكِسر، ، اْنَكَسرَ ) أيضا الخماسي ،( ُمَدْحَرج  )

 أيضا وهو مفعول، اسم أيضا وهو ميمي مصدر( ُمْسَتْخَرج) فهذا( ُمْسَتْخَرج ، ُيْسَتْخَرج

 زمانال اسم به يقصد أو ميميا مصدرا كونه بين نفرق كيف مكان، سما أيضا وهو زمان اسم

 .الكالم بسياق التفريق هنا ، عليه يدل الكالم سياق المفعول اسم أو المكان أو

 فاكسر ، آخره قبل ما اكسر فقط الوزن فنفس ، الفاعل اسم منه تصوغ أن أردت إذا أما

،) فتقول ، اآلخر قبل الذي الحرف ، ُمْكِرم   وهلم( ... َوُمْسَتْخِرج وُمنَْكِسر، وُمَدْحِرج 

 .واضح هذا أظن.جرا

 :بعده

 {.املثال مع بإجياز الفاعل اسم أوزان عدد: والعشرون الثاني }السؤال

 هفي األصل هو هذا ،( َفاِعل) وزن على يأيت أن فيه األصل الفاعل اسم ، الفاعل اسم أوزان

 .،ونحوه( َفِعيل) و( َفِعل) أخرى أوزان إلى القاعدة هذه عن يخرج قد لكن ،

 فاعل، فهو نَصَرَ مثل ، مفتوحا املاضي الفعل عني كان إن الفاعل اسم وزن أما: }اجلواب

 فَاعِل{ املتعدي من فوزنه مكسورة العني كانت وإن ، نَاصِر نَصَرَ يف تقول

 فوزنه؟: الشيخ

 (.المتعدي من: )الطالب

 .هذه؟ أين من ، مافيه: الشيخ
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 .نسختي يف: الطالب

.  لهك الزم العين مضموم الثالثي( مضمومة العين كانت وإن) ،( َفِعيل فوزنه) ال: الشيخ

 ؟!أعد

 (.المتعدي من فوزنه: ) الطالب

 . الطبع عند زيد خطأ هذا ال: الشيخ

 ؟؟(فعيل فوزنه مضمومة العين كانت فإن) يصير يعني: الطالب

 هكذا؟ عندك( عظيم نحو فعيل فوزنه: )الشيخ

 .ال: الطالب

 مومةمض العين كانت وإن) اكُتب ، هذا بعد ما سطر إلى السطر هذا من البصر انتقل: الشيخ

 من فوزنه مكسورا العين كان وإن ، َضْخم نحو َفْعل على ويأيت َعظِيم نحوُ  فِعيل فوزنه

 .أتمم! واضح( عَالِم فهو َعلِم نحو َفاِعل المتعدي

 هوف مَرِضَ حنو أوزان أربعة على يأتي منه الفاعل اسم فإن الزما الفعل كان إن }وأما

 حنو فَعْلَاء وعلى ، أَمحَر حنو أَفْعَل وزن على ويأتي ، فَعِل زَمِن فهو وزَمِنَ ، فَعِيل مَرِيض

 هيف عَطِشَتْ حنو فَعْلى وَزْنِ وعلى ، عطشان فَهُو عَطِشَ حنو فَعْالن حنو على ويأتي ، حَمْرَاء

 { عَطْشَى

 اسم قلنا( المثال مع بإيجاز الفاعل اسم أوزان عدد) قال ، الفاعل اسم صيغ هي هذه

 إن الفق( َفِعَل ) أو( َفُعَل ) أو( َفَعَل ) إما قلنا والماضي ، الماضي أصل إلى فيه ينظر الفاعل

 حد على متعديا أو الزما كان ولو حتى( َفاِعل) منه الفاعل فاسم -(َفَعَل )- مفتوحا كان

 . سواء

( َضُخمَ )و ،( َعظِيم) فهو( َعُظمَ ) مثل( َفْعل) أو( َفِعيل) وزن على فيأيت العين مضموم أما

 (.َضْخم) فهو
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 أوزان فله الالزم وأما ،( َعالِم) فهو( َعلِم)كـ( َفاِعل) وزنه فالمتعدي العين مكسور أما

، َفِعيل،) خمسة  فهو( َمِرَض ) تقول( َفْعَلى-ومؤنثه-َوَفْعاَلن وَفْعاَلء، وَأْفَعل، وَفِعل 

 فهو( َعطَِش ) أيضا و( َحْمَراء) وهي ،( َأْحَمر) فهو( َحِمرَ ) ،( َزمِن) فهو( َزمِنَ ) ،( َمِريض)

( َفاِعل) وزن على يأيت الفاعل فاسم ، الفاعل اسم أوزان هذه ،( َعْطَشى) وهي( َعْطَشان)

 ، الالزم( َفِعَل ) ومن( َفُعَل ) من( َفِعيل) وزن على ويأيت ، المتعدي( َفِعَل ) ومن( َفَعَل ) من

 َوَفْعاَلن، وَفْعاَلء، وَأْفَعل، َفِعل) وزن على ويأيت ،( َفُعَل ) من( َفَعل) وزن على ويأيت

 .فقط الالزم( َفِعَل ) من( وَفْعَلى

 .وتحفظ ُتضبط فهذه

 املشبهة؟{ والصفة الفاعل اسم بني الفرق ما هو:  والعشرون الثالث السؤال }

 على يدل منهما كل ألن ، المشبهة والصفة الفاعل اسم بين الفرق السؤال هذا يف هنا

 والصفة الفاعل اسم بين فرق ثمة لكن ، به قام لمن ُينسب حدث وعلى قائم وصف

 .أيضا النحوية الناحية من وحتى الصرفية، الناحية من يكون الفرق وهذا ، المشبهة

 :الجواب ، تعالى اهلل شاء إن نوضحها الفروق من مجموعة ذكر الشيخ وهنا

 املشبهة{ والصفة يشمله الفاعل باسم املراد: }اجلواب

 اسم لناق إذا يعني داخلة، أيضا الفاعل واسم المشبهة الصفة ، الفاعل باسم هنا المراد يعني

 .سيأيت ما هو الفرق لكن ، المشبهة الصفة فيها تدخل الفاعل

 املضارع من قمشت الفاعل اسم أن غري املشبهة والصفة يشمله الفاعل باسم املراد: }اجلواب

 على لةللدال املصدر من املصوغ االسم هو:  قلت شئت وإن احلدث أي الفعل به قام ملن ،

 به{ اتصف أو الفعل أوجد من
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 بالصفة أخص( به اتصف أو) هذه( به اتصف أو الفعل أوجد من على) الفاعل اسم هذا

 وفه( َحُسنَ ) ،( َضْخم   َضُخَم،)كـ ، بالشخص يقوم شيء المشبهة الصفة ألن ، المشبهة

 أو ، به قام قد الفعل يكون ، بالفعل يقوم فإنه الفاعل اسم بخالف ، ذلك ونحو( َحَسن)

 لثبوتا معنى على بصاحبه يقوم وصف المشبهة الصفة لكن ، أيضا به اتصف قد يكون

 .واللزوم

 ة؟والصف ، نعم به اتصف أو بالفعل قام من على يدل ، المضارع من مشتق الفاعل فاسم

 {الزم ثالثي فعل من اشتق ما هي املشبهة والصفة}

 يف قيل ولهذا ، المضارع من تأخذه تأخذه؟ أين من الفاعل اسم ، الزم ثالثي فعل

 ، اعلالف اسم يشابه يشابه؟ اسم أي ، االسم يشابه ألنه ، المشاهبة المضارعة من المضارع

 حركة ، حركة ، سكون ، حركة فتجد( َكاتِب) الفاعل اسم( َيْكُتُب  ، َكَتَب ) يف مثال قلت إذا

 اأيض أخرى أمور ويف ، األمر هذا يف الفاعل اسم يشابه ، فيضارعه( َكاتِب  ) ،(َيْكُتُب ) ،

 . المضارع من يؤخذ الفاعل اسم فهذا ، النحو أهل أقرها

 به يتصف شيء على تدل هي قلنا ولهذا ، الزم ثالثي فعل من تؤخذ المشبهة الصفة أما 

 . ونحوهما والُحسن كالضخامة ثابت دائم هو ، الشخص

 {ثبوتال مبعنى الفعل به قام ملن الزم ثالثي فعل من اشتق ما هي املشبهة والصفة}

 . عنه يزول ثم به يقوم يكون قد الفاعل اسم بخالف والدوام الثبوت على تدل نعم

 {احلدوث على يدل الفاعل اسم أن هو بينهما والفرق}

  يتجدد ، التجدد الحدوث؟ معنى ما

 {والدوام الثبوت على تدل والصفة}
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 :زد ، آخر فرق هذا.  مستمرة ثابتة الصفة

 { الالزم من إال تصاغ ال والصفة والالزم املتعدي من يصاغ الفاعل اسم وأن}

 المشبهة فالصفة ، السماع وثبت الدليل دل إذا إال الالزم من إال تصاغ ال الصفة نعم

 فهو أخاه زيد رحم ، وعلمه ، رحمه متعدي هذا( وَعلِيم َرِحيم)كـ المتعدي من مأخوذة

 وه بل الزما ليس الفعل هذا أن مع مشبهة صفة فهذه ،( َعلِيم) فهو( َعلِمَ ) وأيضا( َرِحيم)

 .متعد

 وحن فاعل اسم فهو فاعل وزن على جاء ما كل أن فهو الوزن حيث من بينهما الفرق أما}

 {طاهر مثل صفة فهو الثبوت على دل إذا إال وناصر، عامل

 !! فراغ عندي: الطالب

 و؟ طاهر مثل: الشيخ

 !-فراغ- و طاهر: الطالب

 نعم. ييعن مسترت ضامر ، بعيد أو يعني ُمْخفى( َضامِر) لعله ولكن واضح غير هنا: الشيخ

 جاء؟ ما ولكل

 على دل إذا إال ، وعَظِيم ، حَسَن مثل مشبهة صفة فهو فاعل وزن غري على جاء ما وكل}

 {فاعل اسم فهو احلدوث

 الثبوت على دل كان إذا إال( َفاِعل) وزن هو فاعل اسم على يأيت الذي ، الوزن يف فرق هذا

 اسم غير وزن على ماكان أما ، ضامر وشيء طاهر شيء مثل مشبهة صفة يكون فهذا ،

 بهةمش صفة أنه فاألصل( وَفْعلى وَفْعالء ،أْفَعل وَفْعالن َفِعيل و َفْعل) وزن على ، الفاعل

 . فاعل اسم ذلك عند فيكون والتجدد الحدوث على دل إذا إال
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 املشبهة لصفةا بني فرقوا فإهنم اإلعراب حيث من بالكالم يعتنون احلو أهل كان ملا تنبيه} 

 وزنب يعتنون فإهنم الصرف أهل وأما خيصّه بابا منهما واحد لكل وجعلوا الفاعل واسم

 { واحد باب حتت أحيانا يدخلوهنما تراهم ولذلك ، الكلمة

 عمل يعمل ،أنه إعماله يذكرون الفاعل اسم يذكرون لّما النحو أهل حتى كان وإن هو هذا

 وأهنا ، هاعمل ذكر يف المشبهة الصفة إلى ذلك بعد وينتقلون يعرجون ثم ، بشروط الفعل

 تطلب وال ، فقط فاعال تطلب المشبهة الصفة لكن ، كذلك الفاعل اسم عمل تعمل

 عالفا يطلب وقد الالزم من صيغ كان إن فقط فاعال يطلب فقد الفاعل اسم أما ، مفعوال

 يدرجون لهذا الكلمة وزن هو فالمقصود الصرف أهل أما ، المتعدي من صيغ إن ومفعوال

 :ومنها أخرى فروق إضافة يمكن ، الفروق من ذكره ما هذا طيب ، واحد باب يف كاّل 

 سبق فرق وهذا دائمة فإهنا الشبهة الصفة وأما ، األزمنة إحدى يف يحدث الفاعل اسم أن

 . نحوه إلى اإلشارة

 زنهو الفاعل اسم ، الفاعل اسم يف كما المضارع وزن على المشبة الصفة تجري ال كذلك

 . ذلك على تجري ال المشبهة الصفة ، الحركات حيث من المضارع الفعل مع يتفق

 ماس وأما ، ذلك يستحسن بل فاعلها إلى تضاف -الفوارق من أيضا- المشبهة الصفة

 كان وإن اقباالتف إضافته جازت الزما كان إن ، تفصيل ففيه فاعله إلى إضافته يف الفاعل

 حدوا مفعول إلى متعديا كان إذا وأما ، باالتفاق االضافة تجز لم مفعولين إلى متعديا

 :أقوال فثالثة

 لم إذا هإضافت يجوز وقيل ، اللبس أمن إذا إضافته يجوز وقيل ، مطلقا إضافته يجوز قيل

 حسن فالن)  تقول فاعلها إلى تضاف المشبهة الصفة ، التمثيل مع أعيد.  مفعوله يذكر

 هذا يقولون ،( الخلق حسن) ونضيفها( خلقه حسن) الفاعل إلى نضفها لم( خلقه

 .يستحسن
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( طاهر) مثل باالتفاق يضاف الزما كان إن قالوا فاعله؟ إلى يضاف هل الفاعل اسم لكن

 و( بدنه طاهر زيد) تقول ، فاعله إلى يضاف أن فيجوز ، الصفة على تدل طاهر كان وإن

 (.البدن طاهر)

 .فاعله إلى يضاف ال قالوا مفعولين إلى تعدى وإذ

 . ذكرناها التي أقوال الثالثة على فالخالف واحد مفعول إلى متعديا كان إذا أما

 .أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى هبذا نكتفي

******** 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( العاشر المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

  

 صحبهو آله وعلى محمد نبينا اهلل خلق أشرف على والسالم والصالة ، هلل والحمد اهلل بسم

 :بعد أما الدين يوم إلى هبديه اهتدى ومن

 فاعلال اسم بين التفريق ذكر فيه وكان ، والعشرين الثالث السؤال هو أخذناه سؤال آخر

 اعلهاف إلى تضاف المشبهة الصفة كون ومنها ، الفوارق بعض زدتكم المشبهة، والصفة

 عولمف إلى يتعدى أو الزما كان إذا ، التفصيل على الفاعل اسم بخالف ذلك ويستحسن

 . مفعولين إلى أو واحد

  بعده الذي اقرأ تفضل

 املثال{ مع أوزانه وعدد الفاعل اسم عرف:  والعشرون الرابع }السؤال
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 ماضيه كان فيما سبق أوزانه بعض وذكر الفاعل اسم  ، سبقت هذا إلى اإلشارة الحقيقة يف

 هذا.. ال أو متعديا( َفَعَل ) أو( َفِعَل ) وزن على وماكان( َفُعَل ) أو( َفَعَل ) أو( َفِعَل ) وزن على

 .نعم.. الجواب يف قال لهذا وتثبيت تذكير وفيه التكرار من شيء فيه هذا سبق،

 نع فأغنى والعشرين الثالث السؤال جواب يف الفاعل اسم تعريف سبق: اجلواب }

 إعادته{

 الثياث كان إن فاعل على وزنه به اتصف أو بالفعل قام من على يدل اسم) الفاعل اسم حقيقة

 كان إن آخره قبل ما وكسر ، مضمومة ميما المضارعة حرف بإبدال مضارعه وزن على أو

 .الفاعل اسم هذا ،( سداسيا أو خماسيا أو رباعيا

  به؟ اتصف أو: الطالب

 ومنه لالزما للفعل يكون غالبا بالشيء االتصاف ألن ، المشبهة الصفة فتدخل نعم: الشيخ

 . المشبهة الصفة تؤخذ

 اآلتي{ التفصيل على وذلك املاضي عني باختالف ختتلف فإهنا أوزانه }وأما

 فَعل) ستة هناأ وقلنا األبواب ذكر األسئلة بداية يف معنا سبق ، إليه اإلشارة سبق الحقيقة يف

 أما ح؟واض( يفِعل وفِعل ، يفُعل وفُعل ، يفَعل وفِعَل  ، يفَعل وفَعل ، يفِعل وفَعل ، يفُعل

 إذا يأدر ما اشتهارا، األكثر الستة األبواب هذه ،لكن قّلة على أيضا فموجودة( يفُعل فِعل)

 ،  تراجعوهنا لو ، الرازي بكر ألبي الصحاح مختار مقدمة المقدمة مطالعة لكم ذكرت كان

 لكل وذكر ، الستة األبواب هذه الصحاح مختار كتاب مقدمة يف فذكر ، منه يستفاد مما هذا

( يقعد عدوق ينصر، ونصر ، يكتب كتب) عندنا( يفُعل فَعل) مثال ، به تختص أفعال باب

 قعود، همصدر( يقعد وقعد) و ، نصر مصدره( ينصر نصر)و ، كتابة مصدره( يكتب كتب)فـ

 مختار واءس القاموس ثنايا يف جئت فإذا به، تختص ثالثة أو فعلين باب كل يف فيذكر

 كل يقول( فَعل) وزن على( سَمر) -كان فعل أي مثال- فعل يف لك يقال غيره أو الصحاح
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 رينُص  نَصر) وزن على يكون نصر أن المقدمة يف لك ذكر وقد ، نصر باب من ، كذا باب من

 نم ، غيره من وإنما( نصر) باب من ليس إذن( سَمرا) يقال أو( سْمرا يسُمر سَمر)فـ( نْصرا

 ام معنى وهذا ، العين بفتح ومصدره العين مضموم مضارعه فعل باب من نصر باب غير

( بكتَ ) باب من( .. فَرحا يفَرح فِرح) ،( َفِرَح ) باب من... كذا باب من القواميس يف تجده

 كل سيذكر هنا إذن ،( ضْربا يضِرب ضَرب) ،( ضَرب)باب من  ،( كتابة يكُتب كَتب) ،

 .الماضي عين اختالف باعتبار األوزان هذه

 شغل آخره وحركة ، أبدا مفتوح أوله ألن ، الماضي عين على واقع االختالف إن وقلنا

 أوله؟ يكسر أو يضم لم لماذا وسطه بقي ، اإلعراب وأهل النحو أهل عمل من ، اإلعراب

. . وبِيع قيل ويقال ُضرب يقال للمجهول بالمبني اختلط كسرناه أو  ضممناه إذا ألنه

 عمل من هي حركته الحرف وآخر ، الفتح إلى الماضي الفعل أول حركة فتمحضت

 .اقرأ.. اإلعراب

 اآلتي التفصيل على وذلك }

 :وزنه يكون مفتوحا املاضي عني كان إذا= أ

 كاتب{ فهو كتب حنو فاعِل: األول الباب يف

 .نعم( يكُتب كَتب) ،( يفُعل فَعل) يقصد األول الباب

 ضارب{ فهو ضرب حنو فاعِل: الثاني الباب }ويف

 .نعم( يفِعل فَعل)

 ذاهب{ فهو ذهب حنو فاعِل: الثالث الباب }ويف

 .يذهب ذهب( يفَعل فَعل)
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 فهو عُظم مثل فعيل الخامس الباب يف وزنه فيكون مضموما الماضي عين كان وإذا= ب}

 {عظِيم

 .نعم الخامس الباب( يفُعل َفُعل) هو الذي

 ضخْم{ فهو ضخُم حنو فَعْل على أيضا }ويكون 

 (.ضْخم)و ،(عظيم)،( وَفْعل فعيل) على يأيت( يفُعل فَعل) الخامس الباب هذا

 اعلف الرابع الباب يف وزنه يكون يتعدى والفعل مكسورا املاضي عني كان وإذا= }ج

 عامل{ فهو علِم حنو

 عمن.  فاعل وزن على كان متعديا كان إذا( يعَلم علِم) ،(يفَعل فِعل) هو الذي الرابع الباب

  حاسِب{ فهو حسِب حنو فاعل السادس الباب }ويف

  متعديا كان إذا هذا( يحِسب حِسب) ،(يفِعل فِعل)

 أوزان{ أربعة له فإن العني مكسور من الالزم الفعل وأما= }د

 منه فالالزم( فَعل) وأما ، الزما إال يكون فال( فُعل) المضموم أما ، العين مكسور

 .نعم والالزم المتعدي بين فيه فّرق المكسور أما ،(فاعل) فاعله اسم والمتعدي

  : }هي 

 الرابع{ الباب من مريض فهو مرض حنو فعيل= 1

 (يمَرض مِرض) ،(يفَعل فِعل) الرابع الباب من هذا 

 الرابع{ الباب من زَمِن فهو زَمِن حنو فعِلٌ= 2}

 (يفَعل فِعل) الرابع الباب من
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   للمذكر{ الرابع الباب من أمحَر فهو محِر حنو أفعَل= 3}

 نعم( يحَمر حِمر)

 .للمؤنث الرابع الباب من محِر من محراء حنو }وفعالء

 للمذكر{ الرابع الباب من عطشان فهو عطش حنو وفعالن= 4

 نعم( يفَعل فِعل)

 للمؤنث الرابع الباب من عطشى فهي عطِشت حنو }وفعلى

 رعه{ف واملضارع ، األصل ألنه املضارع دون املاضي عني حركة اعتربت إمنا: تنبيه

 كان لهذا فرع، والمضارع األصل هو الماضي ولهذا الماضي من مأخوذ المضارع

 هبذه حفتفتت( وله المضارع افتح نأيت بعض يف)  الالمية يف قال الزيادة فيه المضارع

 .األصل يف ال الفرع يف تكون والزيادة ، الزيادة حروف الحروف،

 بأن القول على ، منه مأخوذ المضارع وأن ، الماضي هو األصل بأن قوله هنا: الطالب

 المصدر؟ وليس الفعل هو األصل

 . الماضي من مأخوذ المضارع القولين على لكن ، الشك: الشيخ

 .األصل قال لما قصدي: الطالب

 من مأخوذ المضارع يقول ،  الفعل أصل المصدر قال من  ، هذا ليس ال ال: الشيخ

 من مأخوذ المضارع يقول ، منه مأخوذ والمصدر الفعل هو األصل قال ومن ، الماضي

 يقول األصل هو المصدر قال من الفعل؟ أو المصدر األصل ماهو قوالن فهما ، الماضي

 من مأخوذ المضارع يقول األصل هو الفعل قال ومن ، الماضي من مأخوذ المضارع

 .الماضي
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 اختالف مدار هي العني حركة اختالف ألن والالم الفاء دون العني حركة }واعتربت

 األبواب{

 .نعم موجود، به فإذا ، للتنبيه أنتبه ولم إليه أشرت يعني هذا

 املضارعة{ ياء حذف عن عوض وزيادهتا خلفتها الفاعل اسم يف األلف }وزيدت

 ههوشب الشتباهه مضارعا سمي المضارع قلنا ألننا المضارعة ياء حذف عن عوض زيادهتا

 فاعلال اسم إنشاء هنا المقصود ألن ، المضارعة حرف حذفنا فلما حركاته يف الفاعل باسم

 . خفيفة وهي ، باأللف عنها عّوض المضارع، فعل ال

 .املبالغة أوزان من حتفظ ما اذكر:  والعشرون اخلامس السؤال}

 {جهول مثل فعول منها املبالغة أوزان: اجلواب

 .الفاعل اسم من مذكور فهذا ، المفعول اسم من وإما الفاعل اسم من إما هذه المبالغة

 لكثري كذّاب حنو وفعّال ، الصدق لكثري صديق وفعيل ، اجلهل لكثري جهول مثل}

 لكثري يقض وحن العني وضم الفاء بفتح وفَعُل الغفلة، لكثري والفاء العني بضم وغُفُل الكذب،

 {اليقظة

 هذه لغفلة،ا لكثير والفاء الغين بضم كغفل والعين الفاء بضم( ُفُعل) و يقول أن األصل كان

 .المبالغة أوزان من

 {الدر لكثري مدرار حنو مِفعال ومنها}

 وينسكب ويتدفق يدر ما يعني
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 العني وفتح الفاء بضم فُعَلَة ومنها الكالم، لكثري مكثري حنو امليم بكسر مِفعيل ومنها}

  {وكبَّار طوَّال حنو فُعّال ومنها اللعن، لكثري لُعنة حنو

 ُلَعنة ةُفَعلَ  هنا.منه كثيرا صار لمن والفتح ، كذا اتُّخذ من فالساكن ، ُفْعلة خالف ُفَعلة ُلعنة

 وسيأيت المفعول اسم من مبالغة فهو سكناه إذا أما ، الفاعل اسم من مبالغة هذا

ال نحو ُفّعال ومنها.)الحقا  .  والكرب الطول يف مبالغ( وكبَّار طوَّ

 العلم لكثري ونسابة علّامة حنو فَعَّالة ومنها العجب لكثري عجاب حنو فُعَال ومنها}

 {باألنساب املعرفة ولكثري

 العالمة) الزمان هذا مثل ، أصال علم له ليس لمن عالمة يقال ال ، العلم لكثير العالمة

 .العلم شاطئ يف حتى يسبح لم وهو( فالن

 {الرواية لكثري راوية حنو فاعلة ومنها}

 رجمةت يف ، الرتاجم يف تجده هذا عنه أكثر أي ، المبارك ابن راوية سعيد بن سويد: يقال

 وغيرها السنن يف يأيت كأن المبارك كابن ، راويته وفالن ، وفالن فالن عنه روى تجد الرواة

 ذاإ يعني ، المبارك ابن راوية يقال. العكس أو سويد بن سعيد هو ، سعيد عن عنه الرواية

 لكن مهمل هو  ُيبّين أن إلى يحتاج فما  عنه أكثر ، المبارك ابن عن الراوية فهو أطلق

 .هو من معروف

 وإدراكها القاموس، ومصدرها األوزان، من ذلك غير تجد قد يعني( ذلك غير إلى)

 قد الغةللمب هي التي األوزان هذه ، العربية اللغة قواميس يف المطالعة سبيلها هبا واإلحاطة

 دالة تكون وال ، به قام أو الشخص به يقوم الذي ، الفعل أصل على وتدل ، باهبا عن تخرج

 ليس أي (اللعان وال بالطعان المؤمن ليس) وسلم عليه اهلل صلى النبي كقول المبالغة على

م   َربَُّك  َوَما) وجل عز اهلل قول ومنه ويلعن يطعن بالذي  ال أي[ 26-فصلت( ]لِْلَعبِيدِ  بَِظالَّ
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 المقصود يكون ووردت جاءت إذا دائما يلزم ال المبالغة صيغ كان وإن فهذه  أبدا يظلم

 .الفعل أصل منها المقصود يكون قد المبالغة منها

 والعشرين السادس اقرأ

 احلاء، بسكون ضُحْكة فالن قولنا بني الفرق ما: والعشرون السادس السؤال}

 {احلاء بفتح وضُحَكة

 .باألمر قام ُضَحكة وفالن ، األمر عليه وقع ُضْحكة فالن

 {الوزن ملبالغة كان الوزن هذا من العني أسكن إذا أنه بينهما الفرق إن:  اجلواب}

 .زد. عليه واقع فالفعل ضحكة يتخذونه أي الناس بين ُضْحكة فالن

 {أعلم واهلل.  الفاعل ملبالغة صار العني حرّكت أو}

 .منه واقع الفعل أي

 وصحبه وآله محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم واهلل هذا فيكم اهلل بارك

 .أجمعين

******** 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( عشر الحادي المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح
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  اهلل رسول على والسالم والصالة اهلل بسم: الطالب

 :تعالى اهلل رحمه المؤلف قال: بعد اما

 {.أمثلة بثالثة هلا ومثّل األوىل القاعدة اذكر: والثالثون الثاني }السؤال

 رفأش على والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد ، الرحيم الرحمن اهلل بسم: الشيخ

 أما الدين يوم إلى هبديه اهتدى ومن وصحبه، آله وعلى محمد نبينا والمرسلين األنبياء

 :بعد

 م،وسل عليه اهلل صلى ، محمد نبينا هدى الهدى وخير ، تعالى اهلل كالم الكالم خير فإن

 .النار يف ضاللة وكل ، ضاللة بدعة وكل بدعة محدثة وكل محدثاهتا األمور وشر

 ألن ، الثينوالث الثاين السؤال إلى بعده ننتقل أننا وقلنا ، والعشرين السادس السؤال أهنينا

 الثينالث وأيضا ، والعشرين التاسع وكذا ، والعشرين والثامن والعشرين السابع السؤال

 .نعم أخذناه أن وسبق نقدمه ، أننا لنا ظهر مما هذا ، والثالثين والواحد

 علقيت ما إلى إشارة فيه هذا( أمثلة بثالثة لها ومثّل األولى القاعدة اذكر) يقول هنا طيب،

 .باإلعالل يسمى الذي المبحث وهو ، وتغييرهما وانقالهبما تحركهما عند والياء بالواو

 فمبحث ، حذفه أو بتسكينه أو بقلبه للتخفيف العلة حرف تغيير: هو اإلعالل وحقيقة

 . اإلعالل يسمى هذا ، والحذف واإلسكان القلب:  يتضمن الصرف يف اإلعالل

 حرف   مطلق جعل: فهو ، -الباب هذا ضمن يف كذلك المباحث من وهو- اإلبدال وأما

 بحروف خاص اإلعالل ألن ، اإلعالل به خرج( حرف مطلق جعل) فقولنا ، آخر مكان

( َقاَل ) صارت( َقَوَل ) أصلها( قال) مثال ، عكس وال إبدال إعالل كل: نقول ولهذا ، العلة

 ( َرَمى) ومثلها .وإبدال إعالل ففيها
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 علة، رفح ليس التاء ، طاء   التاء أبدلنا( اصترب)،( َصَبرَ ) من أصلها التي( اْصَطَبرَ ) كلمة أما 

 واضح؟ إعالل، فيها وليس إبدال فيها هذه

 . آخر حرف مكان حرف مطلق جعل فاإلبدال

 القلب؟ فيه يدخل أال( آخر حرف مكان حرف مطلق جعل) شيخ يا: الطالب

 ؟ اإلعالل من أليس القلب: الشيخ

 .شيخ نعم: الطالب

 . أعم واإلبدال العلة بحرف خاص اإلعالل عّلة؟ حرف هو أليس واإلعالل: الشيخ

 اإلبدال؟ يف داخل اإلعالل: الطالب

  ال؟ أو قّيدهتا ، العكس وال إبدال إعالل كل قلنا: الشيخ

 .شيخ نعم: الطالب

 ، العلة حرف غير قلبت وإذا وإبدال، إعالل فهو العلة حرف قلبت فإذا ، هو هذا: الشيخ

 داال أبدلت ثم( اّدكر،اتَدَكرَ ) ،( اصطرب)، طاء التاء قلب ، إعالال وليس إبداال صار

 .وأدغمت

 ةثالث من المكونة الكلمات يف يكون لكن القلب اسمه مصطلح هناك ياشيخ: الطالب

 .رضب تصير ضرب مثل أحرف

 يف ار  ج القلب هذا ، صرفيا قلبا ليس القلب هذا لكن ، قلب يسمى ، آخر شيء ذاك: الشيخ

 معرفةو اللغة فقه يجتذهبا التي اللغة مباحث يف دال وهو ، البالغة باب ويف ، اللغة باب

 باالشتقاق، يسمى ما وهو ، القياس مباحث تجتذهبا وأيضا ، معانيها ومعرفة ألفاظها

 يوطيالس لذالك وذكر ، فيه يدخل هذا واألكرب، والكبير، ، الصغير: االشتقاق يف وعندنا

 لها بقيي دائما ليس حروفها، يف والتأخير التقديم الثالثية فالكلمة ، المعنى هذا وغيره

 قّدم( جذب) غيره، أو السيوطي اختاره ما خالف معنى، لها يكون دائما وليس ، معناها
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 والذال الجيم وأخرت الباء قدمت إذا لكن ، بمعنى   وهي( جبذ) تصير الذال وأخر الباء

 فتكون ، معنى أصال لها يكون ال قد ، معنى لها يكون ال( ذجب أو ذبج أو بذج أو بجذ)

 عالقة له أيضا وهو ، اللغوي بالقلب يسمى هذا المستعمل، غير ، المهمل اللفظ من

 القرآن يف البالغي القلب" هبذا خاصة دراسات وهناك البالغة، يف أثر له ، البالغي بالقلب

 دراسات هفي "الكريم القرآن يف البالغية وداللته القلب" ، العنوان هبذا كتاب فيه "الكريم

 ديمتق: هنا بالقلب المراد لكن - واضح؟ ، هذا يف المتقدمين لألئمة كالم وفيه معاصرة،

 معجم" و "كالصحاح" القواميس بعض يف تجد ولهذا -ذلك ونحو المبتدأ على الخرب

 لك وليق( قلب) مثال لك يقول ، المادة على يتكلمون وغيرها فارس، البن "اللغة مقاييس

 ، المادة هذه والحركة االضطراب على تدل ماذا؟ على تدل ، والباء والالم القاف مادة: 

 . المعنى هذا يف الحروف هذه من مكونة كانت كلمة أي ، أصال تأخذ كأنك وبالتالي

 يقصد؟ الرتتيب بذاك شيخ: الطالب

 لقافا يعني قلبتها أو نفسها بالرتتيب سواء ، الحروف هذه نفسها، بالحروف: الشيخ

 اءوالب ، والقاف والباء والالم ، والباء والقاف والالم ، والالم والباء القاف ، والباء والالم

 .أشياء عنه يخرج األصل هو هذا ، والقاف والالم والباء ، والالم والقاف

 : متقابلين أمرين على يدل أمرين على يدل ، والالم والدال العين( عدل) كلمة مثال نقول

 ، تسووا ال أي 7النساء{ َأْيَمانُُكمْ  َمَلَكْت  َما َأوْ  َفَواِحَدة   َتْعِدُلواْ  َأالَّ  ِخْفتُمْ  فإن... } التسوية

 الَِّذينَ  ُثمَّ ... }  والالم، والدال العين مادة والميل االنحراف هو الذي المقابل والمعنى

 ما القرآن يف وجاء ، معه غيره يساوون: أي يعدلون قيل ،  7األنعام{ َيْعِدُلونَ  بَِربِِّهم َكَفُرواْ 

 األول كان وإن سليم المعنيان كال وقيل عنه، ينحرفون:  أي يعدلون وقيل ، عليه يدل

يُكم إِذْ }  وعال جل قال الثاين، من عليه أدل اآليات  ، 18الشعراء{ اْلَعاَلِمينَ  بَِربِّ  نَُسوِّ

 سالقامو كتب يف المطالعة يعني لهذا ، كذا على تدل كذا مادة ، المواد باقي يف قل وهكذا

 . هذا مبحثه هو ذكرت الذي فهذا ، طيب
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 .آخر حرف مكان حرف مطلق جعل:  قلنا

 .اصطرب: الطالب

 عنيي آخر حرف مكان وقلنا ، إعالل فيه وما إبدال فيه هذا ، اصترب أصلها اصطرب: الشيخ

 يهاف األصلي الحرف حذفنا كان إذا الكلمة:  يعني ، عنه ُيعّوض ال ما فيخرج ، عنه عوضنا

 تخفيفا الحرف حذف باب من هذا يكون ، اإلبدال قبيل من فليست عنه نعوض ولم

 .ونحوه

 .األولى القاعدة اقرأ

 -مثال- فقال ،ألفا قلبتا قبلهما ما وانفتح حتركتا إذا والياء الواو:  األوىل القاعدة: اجلواب}

 وذلك. الق فصار ، ألفا فقلبت ، قبلها ما وانفتح الواو حتركت نَصَرَ وزن على قَوَلَ أصلها

 { األوىل للقاعدة

 التأصل له فيما اختلفوا أهنم لكم وذكرنا( َقَوَل ) أصلها( قال) لك قال ، اإلعالل قواعد من

 الماضي والفعل( القول) هو الذي المصدر هو األصل الفعل؟ أو المصدر األصل؟ ماهو

 ، المضارع من يصاغ واألمر ، الماضي الفعل من مأخوذ والمضارع المصدر، من مأخوذ

 وألنك ،( قول) المصدر ألن ، واو أصلها األلف( قال) إذن( القول) هو المصدر فاألصل

 رجعت واو أصلها هي التي األلف الواو؟ جاءت أين من( يقول) تقول بالمضارع أتيت إذا

 فأصل ،( القول) من مأخوذا مادام( قال) الفعل المصدر، هو( القول) فإذن ، أصلها إلى

 ،( والالم والواو القاف) هي فالمادة ، الواو هي األلف أصل ومادام ، الواو هي األلف

 أو نضم أو العين نفتح هل ؟(قِوَل ) أو( قُول) أو( قَول) نقول؟ فماذا ، الفعل عين هو الواو

 مضارع مضارعه، معرفة: األوجه ومن ، بأوجه ُيعرف هذا أن سابقا لكم ذكرت نكسر؟

 من مادة ألي مضارعا يكون( َيْفُعُل ) و( َيْفُعُل ) هو الذي( َيْقُوُول) أصله( يقول) ،(قال)

 ليس فإذا والعيوب ، الالزمة والصفات ، للسجايا( َفُعَل ) ،( وَفُعَل  َفَعَل،)لـ الماضي؟
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 هو ألنه نصر؟ قال لماذا( َنَصرَ ) وزن على( َقَوَل ) الفعل فصار( َقَوَل ) من هو إنما( َقُوَل )

 نفتحا( َقَوَل ) الواو تحركت( الَقْول يقُول، َقَوَل ) ،( النَّْصرُ ) والمصدر( َينُْصرُ  َنَصَر،) ، بابه

 .بالقلب اإلعالل هنا( َقاَل ) فصار ، ألفا فُقلبت ، قبلها ما

 عيرج( َبَيعَ ) أصله( َباع)و( َقَوَل ) أصله( قال) قلنا إذا فيك اهلل بارك شيخ يا: الطالب

 ؟( َقَوَل ) أنه ُسمع للسماع؟

 األلف أن على دل( الَقْول) مصدرها( قَال) قلنا ، القياس ، القاعدة لك قلت أنا: الشيخ

 صح؟ واو أصلها

 .نعم: الطالب

 نعرف العين؟ حركة نعرف كيف قبل، قلناه الذي الكالم هو الواو؟ حركة هي ما: الشيخ

 هذه ذكرنا ، مصدره أو ضده، مادة أو مرادفه، مادة وبمعرفة ، بالمضارع العين حركة

 ل؟قلي قبل ذكرته الذي الكالم من( َقَوَل ) عرفنا كيف يعني ال؟ أو فهمت ، سابقا األوجه

 (َيْفُعُل ) المضارع وإنما( َيُفْعل) الوزن وليس ،( يقول) مضارعه( قال) مضارعه معرفة وهو

 قافلل الضمة أخذنا فعلنا؟ ماذا الواو على الضمة استثقلت ،( َيْقُوُل ) أصلها( يقول)فـ ،

( قال) فعل أصل إذن ،( يُقول) صارت ، واإلسكان بالنقل إعالل فهنا ، الواو وسّكنا

 والعيوب للسجايا( َفُعَل ) ،( َفُعَل )أو ،(َفَعل) ماضيه؟ ماهو( َيْفُعل) ،( َيْقُول) مضارعه

 ( .َقَوَل ) ،( َفَعل) لنا يبقى إذن( َقُوَل ) فليس ، الالزمة الصفات... ونحوها والشيم

 .اقرأ نعم( .. باع) كذلك

 {ضرب وزن على بَيَعَ أصلها وباع}

رب) والمصدر( َيْضِرب( )َضَرَب ) ، يعرفونه كلهم لماذا؟ ضرب، باب  ،(َبَيعَ ) ،( الضَّ

 ( .الَبْيع) ،(َيْبيِع)

 {األوىل للقاعدة وذلك باع، صار ألفا فقلبت قبلها ما وانفتح الياء حتركت}
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  زد( .. قال) يف أوضحناها التي

 قاعدةلل وذلك ، غزا فصار ألفا فقلبت ، قبلها ما وانفتح الواو حتركت غَزَوَ أصله وغزا}

 {األوىل

 .واصل( .. َغَزوَ ) واو أصلها فاأللف( الغزو) المصدر

 . تقول ملا مثّل واوا؟ الياء تُقلب متى: والثالثون الثالث السؤال}

 يُيْسِرُ اأصله يُوْسِرُ: قولك حنو واوا قلبت ، قبلها ما وانضم ساكنة كانت إذا الياء: اجلواب

 {يوسِرُ فصار ، واوا فقُلبت ، قبلها ما وانضم الياء سكَنت

 قلبت متى أما ، ياء الواو تقلب متى أيضا وسيأيت واوا؟ الياء تقلب متى أخرى قاعدة هذه

 إلى األلف يرجع متى نقول ، ال واو؟ ياء إلى األلف يقلب ومتى ، فسبق ألفا والياء الواو

 مالم ، نفسك إلى أضفت أو المصدر أو المضارع صغت إذا ، والياء الواو هو الذي أصله

 . ونحوه إلعالل سبب هناك يكن

رَ يَ ) الفعل( ُيْيِسر) أصله( ُيوِسر) مثل ، واوا انقلبت ، قبلها ما وُضم الياء سكنت إذا ( سَّ

 أول ُيضم وإنما ، األول مضموم هنا بالمضارع أتى ألنه لماذا؟ ، السين مضّعف رباعي

 ، أْيَسرَ ) قولك هنا ،( أيَسرَ ) من لكن الرباعي هنا ،( ُيعلِّم علَّم،) ، رباعيا كان إذا المضارع

ر) من وليس( ُيْيِسرُ  ر،) ألن( يسَّ ر يسَّ  قبلها ما موُض  الياء سكنت( ُيْيِسرُ  ، أْيَسرَ ) قلنا(. ُيَيسِّ

 .بعده الذي السؤال..  نعم( .. ُيوِسرُ ) فصارت

 .تقول ملا مثّل ؟ ياء الواو تُقلب متى: والثالثون الرابع السؤال }
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 تُحذف قُوِلَ أصله قِيلَ فمثال ، ياء قُلبَت ، قبلها ما وانكسر ساكنة الواو كانت إذا:اجلواب

 تُنقل ثمّ لكسرةا إىل الضمة من االنتقال لثقل ، الواو كسرة قبل الستثقاهلا القاف من الضَّمة

 {قِيلَ فتصيل الرابعة للقاعدة ياء الواو تُقلب ثم ، قِوْلَ فتصري القاف إىل ، الواو حركة

 لمفعولل المبني( َقَوَل ) الفعل أصل قلنا( ِقيَل ) مثاله ياء الواو قلب وهي الثالثة القاعدة هنا

 لمفعولل المبني منه صغنا إذا( َقَوَل ) األخير قبل ما وتكسر األول تضم للماضي بالنسبة

 ، كسرة إلى ضمة من تنتقل أنك ذلك إلى أضف ، الواو على تستثقل الكسرة( ُقِوَل )

 إلى مةالض من االنتقال ولثقل ، الواو كسرة قبل ، الستثقالها ، القاف ن الضمة فُتحذف

( قِيَل ) ارتفص الياء تناسبها الكسرة( قِْوَل ) فتصير ، القاف إلى الواو كسرة فتنقل الكسرة

 ( . ِقيَل ) ، هذه هي التي الرابعة للقاعدة ياء الواو تقلب ثم

 الزمان واسم منه المكان اسم أو ومصدره ، الوقت من ماخوذ( مِيَقات) أيضا األمثلة من

 فسكنت( مِْوَقات) أصله الوزن هذا على منه تأخذ أن أردت وإذا ،( َمَواقِيت( )َمْوقِت)

 (.مِيَقات) فصارت  قبلها ما وكسر الواو

 للقاعدة ءيا قلبت قبلها ما وانكسر الكلمة آخر يف وقعت إذا املتحركة الواو فإن وأيضا}

 آخر يف ، الواو حتركت منهما كل ففي دَعِوٌ أصلها دَعِيٌّ ومثل ، غَبِوٌ أصلها غَبِي مثل ، اخلامسة

 {للقاعدة ياء قُلبت قبلها ما وانكسر ، الكلمة

 ) هنا
 
 يه الياء يف فاألصل( الَغَباوة) هو المصدر ألن ، محذوفة والياء( َغبِيو  ) أصلها( َغبِي

 ( .َغبِيو  ) فهو( َغَبا) ،( َغَباَوة يْغُبو َغَبا) نقول ، الواو

 ياء لواوا ُقلبت( َغبِيو  ( )قبلها ما وانكسر الكلمة آخر يف وقعت إذا المتحركة الواو فإن) قال

 ) فصارت
ُ
 ) فصارت الثانية يف األولى الياء وأدغمت( َغبِيي

 
 ) أيضا ومثلها ،( َغبِي

 
( َدِعي

 . السابق يف فعل مثلما معها وُفعل واو، فيها الياء أصل ألن( َدِعيو  ) أصلها



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
94 

 {والثالثون اخلامس السؤال}

 باب من هذا ، اهلل شاء إن هبذا نكتفي لعلنا والياء؟ الواو تسكين يجب متى ، وقتا يأخذ هذا

 وقتا يأخذ بالتسكين اإلعالل

 .أعلم واهلل

يق) كلمة يخص فيما شيخ يا: الطالب  ( .صدِّ

 الخامس السؤال يف معنا سبقت التي المبالغة أوزان ، صديق كلمة نعم أي: الشيخ

 ، دقالص لكثرة( ِصديق( )فِِعيل) قلنا ، الفاعل اسم من المبالغة أوزان بعض ، والعشرين

يل) والصواب يق) العين وتشديد الفاء بكسر( فِعِّ  .رشيد األخ قال كما( ِصدِّ

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم واهلل

******** 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( الصرف فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( عشر الثاين المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 .تفضل نعم: الشيخ

 :بعد أما اهلل رسول على والسالم والصالة اهلل بسم: الطالب

 تعالى اهلل رحمه المؤلف قال

 والياء؟ الواو تسكني جيب متى: والثالثون اخلامس السؤال}



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
95 

 كانتاو ساكنا صحيحا حرفا قبلهما ما وكان ، الفعل الم يف وقعتا إذا والياء الواو: اجلواب

 يغزو، كنيالتس بعد يصري ينصرُ، وزن على يغزوُ مثاله وجوبا سكنتا ، بالضم متحركتني

 يرمي{ التسكني بعد يصري يضرب وزن على ويرميُ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

 : بعد أما ، أجمعين

 باب يف داخل هذا( ؟والياء الواو تسكين يجب متى) شيخنا فيه قال الذي السؤال هذا

 علة، حرف تغيير ، التغيير من العلة حرف على يقع ما هو اإلعالل وقلنا اإلعالل،

 لىع ويقع ، بالتسكين اإلعالل باب من وهذا ، حذفه أو تسكينه أو بقلبه للتخفيف

 .للثقل دفعا ، العلة حرف ُيحذف أن إما وجهين،

 .قبله الساكن إلى حركته ُتنقل أن وإما

 . والياء الواو وقعت إذا أنه هي ، هاهنا القاعدة تفصيل

 واأللف: الطالب

 نتأ ال؟ أو( والياء الواو تسكين يجب متى) األلف؟ أين.  والياء الواو وقعت إذا: الشيخ

 المتن؟ يف معنا

 .شيخ المتن يف: الطالب

 ليس هناك؟ األلف يف سؤال عندك( ؟والياء الواو تسكين يجب متى) قال نعم: الشيخ

 ، متحرك حرف بعد متطرفة، أي للكلمة الما والياء الواو وقعت إذا ، األلف على الكالم

 الواو تكون أن ،  القاعدة هي هذه للثقل دفعا كسرة أو ضمة كانت إن حركتهما ُحذفت

 ذاإ الواو من الحركة ُتحذف فهنا ، متحرك حرف يسبقهما ، متطرفة أو للكلمة الما والياء

 ، خفيفالت وتحقيق الثقل دفع وفائدته أيضا، وضمة كسرة كانت إذا الياء ومن ضمة كانت
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 مضارعه( َغَزوَ ) أصله ، واو عن منقلبة األلف( َغَزا)فـ( الغزو) المصدر( غزا) ياء مثل

 ( .َيْغُزو) فتصير الواو فنسّكن متحركة قبله والزاي ، مضمومة فالواو( َيْغُزوُ )

 ) ،(َرَمى) فأصل ، ياء عن منقلبة األلف إذن( َيْرمِي) المصدر( َرَمى)
َ
 مضارعه( َرَمي

( 
ُ
 (.َيْرمِي) صارت الياء فنسّكن ، قبلها ما وتحرك مضمومة الياء( َيْرمِي

 أو اوالو هذه نحذف هنا ، الساكنين التقاء ، الياء أو الواو تسكين من ترتب إذا ننتبه، هنا

 يف بابه أذكره ما على الكالم ، بابه هو هذا ليس عليه الكالم الحقيقة يف وهذا ، الياء هذه

 ختصم باب عندنا التصريف يف ، الياء أو بالواو الالم معتل ، الناقص الفعل على الكالم

 .وُمعتل ، صحيح:  قسمين على الفعل ذكرنا أن وسبق ، باألفعال

 لفيف أو ناقص أو أجوف أو مثال إما والمعتل ، مضعَّف أو مهموز أو سالم والصحيح

 إعالل من عليها يقع ما لذكر التصريف باب يف ُيتعرض ،هذه مفروق لفيف أو مقرون

  ونحوها المفعول، واسم الفاعل واسم ومصدرها ، وأمرها ومضارعها ماضيها يف ، ونحوه

 ذلك يف أصل هو هنا يأذكره الذي فالكالم ، تتعرض ال قد أو ، لإلعالل تتعرض قد ،

 .الباب

 وتحرك مضمومة الواو( َيْغُزُوون) يصير الجماعة، واو إلى أضفناه إذا( َيْغُزوُ  َغَزى،) مثال

 الفعل من األول الواو ، ساكنان واوان فيلتقي( َيْغُزْوْون) فتصير ، ُنسّكنها ، قبلها ما

 فاعل،ال واو وهو شيء على يدّل  بنفسه، مستقل   الثاين والواو عليه، دليل قبله والضمة

 هيف الفاعل واو هي الثانية الواو وألن عليها، تدل الضمة ألن األولى، الفعل واو فنحذف

 (.َيْغُزون) هم فنقول هنا الالم فُتحذف ، إزالتها يمكن ال عمدة

  َرَمى،) يف ومثله
ُ
 ( .َيْرمُِيونَ ) الجماعة، واو إلى أضفناه إذا( َيْرمِي

 الفاعل؟ واو أم العمدة؟ هي أليست األصلية الواو شيخ يا: الطالب
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 ، عمدة الفاعل أليس فاعل، هي الثانية والواو منه، جزء والواو ، الفعل هو العمدة: الشيخ

 اذام ، الثانية الواو حذفنا إذا لكن ،( َيْغزُ ) عمدة هو الذي الفعل بقي الفعل، واو حذفنا وإذا

 . الفاعل ذهب صار؟

 الواو،و الياء التقى ،( َيْرمِْيْون) صارت سّكناها، قبلها ما تحرك ، ُضمت الياء( َيْرْمُيون) إذن

( َيْرمِْون) تصير الياء، فننزع الفاعل، هي التي عمدة والواو ، عليه تدل قبلها ما الكسرة الياء

 إذا ولهذا( َيْرُمون) هم( َيْرُمون) صارت ، ضمة إلى الكسرة قلبنا الضمة، يناسبها الواو

 ذاه زوائد، كله الباقي ، فقط والعين الفاء منها بقي تقول؟ ماذا الكلمة هذه لتزن جئت

 ما يحذف حذفناها وإذا حذفناها، ، زالت الالم( َيْفَعُلون) ليس وزهنا ،( َيْفُعون) وزهنا

 ( .َيْفُعون) تصير الوزن، من يقابلها

 و ،( عالىوت تبارك اهلل إال أْدُعوَ  لن) مثل فتبقى، الفتحة هي الياء أو الواو حركة كانت إذا أما

  لن)
َ
 .أيضا( أْرمِي

  ، حركمت بحرف ليس ، ساكن بحرف ُسبقت لكن ، والياء الواو تطرفت إذا: للقاعدة تميم

 ) ،(دلو   و َدْلو  ) الكسرة، وال الضمة ال ُتطرح ال فهنا
 
 إذا ما حالة يف هذا ،( وَضْبي   َضْبي

 ن،متحركتي وكانتا ، للكلمة عينا والياء الواو كانت إذا أما للكلمة، الما والياء الواو كانت

 إلى ، الياء أو الواو هي التي ، العين حركة نقل يجب فهنا ، صحيحا ساكنا قبلهما ما وكان

 هو الذي العلة حرف من الحركة لتحّمل أقوى الصحيح الحرف ألن لم؟ ، قبلهما الساكن

 إعالل نسميه وهذا العلة، حرف خالف الحركة، يتحمل لقّوته الصحيح الحرف ضعيف،

( َيُقوم) مضارعه ،( قام) فعل ،مثاله بالنقل إعالل وهذا ، بالتسكين إعالل السابق بالنقل،

 والمصدر؟

 ( قيام: )الطالب
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 كتتحر الواو( قَِوام) أصله نقول لكن( القيام) ؟(القوام) أو( القيام) هو؟ يائي إذن: الشيخ

 الواو دلُتب( قِوام) الواو، إلى الكسرة من االنتقال ثقل ، لثقلها ياء فُقلبت قبلها ما وكسر

 ما وسكنت تحركت هنا فالواو( َيْقُوم َقَوَم،) ،( َقَيمَ ) وليس( َقَومَ ) ،(َقام) فأصل( قِيام) ياء،

 ( .َيُقومُ ) فصارت ، القاف إلى الواو ضمة نقلنا قبلها

 الشيء؟ نفس( قال: )الطالب

 أصله( يعيب) مضارعه( باع) الياء ويف. الواو يف هذا( يُقول َيْقُول، َقال،) الشيء نفس: الشيخ

 (.َيبِيعُ ) فصارت الياء وسكنت الباء إلى الكسرة نقلنا( َيْبيِعُ )

 مجانسة تكون ُتنقل التي هنا والحركة نعم،( َيبِينُ ) نقول( َيْبيِنُ ) مضارعه( بانَ ) الياء ويف

 .نعم الكسرة تجانسها والياء الضمة، تجانسها الواو العلة، لحرف

 ؟(البون) ،(بان) مصدر: الطالب

( بينُ ي بان،) بخالف الفصل، هو شاسعا( َبْونا يبون، بان،) ألن ،( بْين) هنا ال، هنا: الشيخ

 نالبو( َيبين) أما( ويبينُ  يَبان،) ، أوجه ثالثة على -ترى- مضارعه يأيت وهذا يظهر،

 . الظهور بمعنى( ويبان يبين، بان،) أما ، الفصل وهو الشاسع

 .الشيئين ينب المسافة والفتح بالضم( البون) أما ، بيِّن فاألمر ظهر( يبان بان) الصواب فهنا

 ، (يُقوم) الواو تجانس بحركة نأيت( َيْقُوم) العلة، لحرف مجانسة تكون الحركة هنا إذن

 (.َيبِيع) الياء تجانس بحركة نأيت( َيبِيعُ )

 لهأص( َقامَ ) فعل مثاله، الحركة يجانس ما إلى ُتقلب الواو فهنا مجانسة، غير كانت إذا أما 

 نقول؟ ماذا( َأْفَعَل )بـ منه أتينا إذا( َفَعَل )،( َقَومَ )

 ( . َأْقَومَ : )الطالب
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 ماهي؟ هنا الواو حركة قبلها؟ ما ُسكن ال؟ أو الواو تحركت صحيح؟( َأْقَومَ : )الشيخ

 ( .أقامَ ) صارت ألفا، الواو نقلب( أَقْومَ ) صارت ، القاف إلى الفتحة نقلنا ، الفتحة

 ( .َجعُتَرا)لنا قلت السابق الشرح يف ، ذَكرَتها التي األخيرة الحالة يف ، شيخ: الطالب

 .شيء فيه أظن ال ، هو هذا: الشيخ

 بعده الذي السؤال

 مهزة؟ والياء الواو تُقلب حرف أي بعد: والثالثون السادس السؤال}

 ضارعهم فاعل اسم قائل، حنو مهزة، قُلبت الزائدة األلف بعد والياء الواو وقعت إذا: اجلواب

 قلبتف قاوِل، فصار والعني الفاء بني الفاعل، ألف وزيد املضارعة حرف منه حُذف يقول،

 {للقاعدة مهزة الواو

 ،زائدة ألف بعد همزة، ُتقلب الزائدة األلف بعد والياء الواو وقعت إذا:  هي التي القاعدة 

 . فال زائدة تكن لم فإن

 هفقول ، اآلخر مكان حرف مطلق جعل هو: قلنا واإلبدال ، اإلبدال بباب يتعلق سؤال هنا

 ةالقاعد ُتصاغ هنا ،( قائل نحو همزة، ُقلبت الزائدة األلف بعد والياء الواو وقعت إذا) هنا

 حرف تكون أن بشرط ، فاعل اسم عين والياء الواو وقعت إذا: يقولون ، أخرى بصياغة

 ،( َقَوَل ) أصله( قال) الفعل ألن( قاِول) أصله( قائِل)فـ ، همزة ُتقلب فهنا ، فعله يف علة

 اعين هنا وقعت فالواو ،( َقاِول) فيقال ،( فاِعل) وزن على( َفَعَل ) من الفاعل واسم( َفَعَل )

( َقال) صارت( َقَوَل ) الفعل يف علة حرف الواو لكن ، الزائدة األلف بعد فاعل السم

 ألفا ُقلبتف قلبها ما وانفتح الياء تحركت( َبَيعَ ) أصله ،( َبائع) مثله( َقائل) إلى فُتقلب

 ( .َبايِع) همزة الياء ُتقلب ،( بايِع) الفاعل فاسم( َباع) صارت
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 لمثا الفاعل اسم يف همزة ُيقلب فال ، علة حرف الفعل يف والياء الواو يكن لم إذا لكن

( َعاِور) ،( َعِورَ ) من نصيغ أن يصح ، الفاعل اسم( َعاِور) ويقال( َأْعَور) يقال( َعِورَ ) ذلك

( َعيِن)و مكسور هو ، علة حرف ليس( َعِورَ ) يف الواو ألن لماذا( َعايِن) يقال( َعيِنَ ) ومن ،

 .أيضا ألفا فقلب اعتل( َبَيعَ )و ألفا، فُقلب اعتل( َقَوَل ) بخالف يعتل، لم

..  ائدةف عليه ونزيد نذكره ولهذا ، واألربعين الثالث السؤال يف إليه أشار ذكرُت  الذي وهذا

 .واألربعين الثالث السؤال اقرأ

 قلب؟لل املقتضي وجود مع ألفا عوِر واو يُقلب مل ملاذا: واألربعون الثالث السؤال}

 معلومو ، ذلك من مانع لوجود ، لإلعالل املقتضي وجود مع يُعلّ ماال الكلمات من: اجلواب

 {املانع قُدّم اجتمعا إذا واملانع السبب أن

 إذا أما ، المانع وانتفاء والشرط السبب بوجود فيرتتب ومانع، وسبب شرط فيه حكم كل

  األصل هذا الحكم، ترتب من يمنع فهذا المانع ُوجد

 فحر قبل احلركة يتكون ال أن القلب شروط من ألن ألفا عوِر واو يُقلب مل ولذلك}

 يف العني سكون تُقابل عَوِرَ من العني فتحة أن تعلمُ وهنا السكون، احلكم يف العلة

 {أعلم تعاىل واهلل. أعور

 حرف قبل الحركة تكون ال أن ، الفعل هذا مثل يف ، القلب شرط من أن هنا يقصد يعني

 قالي المشبهة الصفة هو الذي ، منه الفاعل باسم جئنا إذا( َعِورَ ) السكون حكم يف ، العلة

 الالزمة الصفة قصدنا وإذا( عاِور) يقال ، الحدوث به قصدنا إذا الفاعل اسم أما( أْعَور)

( قال َقَوَل ) يف قلب كما ألفا هنا الواو ُيقلب لم ولهذا ، ساكنة هنا العين فتجد( أعَور) يقال

 (.باع ، َبَيعَ ) و
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 لَفِعَل  ناعي تكون ال أن ، ألفا الياء أو الواو قلب شروط من وألن الشيخ لكالم تتميما وأيضا

 وزن غير على الوصف كان فإن ،( أفَعل) وزن على منه الوصف الذي العين بكسر ،

 أصله( هاب) كذلك ،( خائف) منه والوصف( َخَوَف ) أصله( خاف) مثاله ُقلبتا،( أفَعل)

 على ليس الوصف ألن همزة، إلى والياء الواو قلبت فهنا ،( هائب) منه والوصف( َهيَِب )

 ( .عايِن) يقال( وَعِين ،( عاِور) و( أعَور َعِوَر،) يقال ،( َعِورَ ) يف بخالف( أفعل) وزن

 خِوف؟ أو خَوف بكسرها؟ أو العين بفتح أصله خاف، يف شيخ: الطالب

 .َخَوَف : الشيخ

 ، واألربعون الثالث السؤال هذا

 يف الحروف قلب قصدت أنَت  القلب، يف الماضية المرة أخذناه الذي للكالم تتمة فقط

 يف بالقل الكريم، القرآن يف مباحث فيه: أنا قلُت  ، -الماضي الدرس- والتأخر التقديم

 ُعمد يف القلب هو به المقصود -القرآن يف البالغي وأثره القلب- قلنا الذي الكريم القرآن

 ، اعلالف على المفعول وتقّدم ، المبتدأ على الخرب كتقديم الجملة، أقسام يف أو الجملة

 هذا أخير،وت تقديم فيه آخر سياق ويف معين ترتيب على ، ما سياق يف اآلية مجيء وأيضا

 . فيه الكتب رأينا الذي ، القرآن يف دراسات فيه الذي هو

 يف اللغة أهل يدرسه أيضا ، المكاين القلب ويسمى موجود هو أيضا ذكرناه الذي والقلب

 .الحاجب البن "الشافية الكافية" ككتاب ، كتبهم

  أعلم واهلل القدر هبذا ونكتفي 

 .وسلم وصحبه محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى

******** 
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  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ( فالصر فن يف وأجوبة أسئلة) رسالة شرح من( واألخير عشر الثالث المجلس) تفريغ

 -اهلل حفظه- خدة بن محمد الرحمن عبد أبي الشيخ فضيلة شرح

 :تعالى اهلل رحمه المؤلف قال اهلل رسول على والسالم والصالة اهلل بسم: الطالب

 ؟ حذفه سبب وما االسم آخر يُحذف متى: والثالثون السابع السؤال}

 غاز هذا قلت إذا ، ورام غاز حنو اجلر حالة ويف الرفع حالة يف الناقص االسم: اجلواب

 الياء فأسكنت ، ورامي غازي األصل يف مها ورام، بغاز مررت قلت أو رام وهذا

 ما إىل التنوين قلونُ التنوين وبقي الياء فحُذفت والتنوين، الياء ، ساكنان فيهما فاجتمع فيهما،

 .ورامٍ غازٍ وصارا ، احملذوفة الياء قبل

 ساكنة اءالي وتعود التنوين سقط ، عليهما اجلر أو الرفع حالة يف والالم األلف أدخلت وإذا

 { بالرامي ومررت بالغازي ومررت ، الرامي وهذا الغازي هذا فتقول،

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 حمدم نبينا ، والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد

 :بعد أما الدين يوم إلى هبديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى

 (لالفع آخر ُيحذف متى) ثراه وطيب اهلل رحمه شيخنا قال ، والثالثون السابع السؤال

 . زائدة ألف بعد والياء الواو جاء إذا قاعدة ، شيخنا: الطالب

 موجود؟ غير أو النص يف موجود هذا: الشيخ

 .الماضية المرة ذكرنا ما والثالثين، السادس للسؤال تتمة: الطالب

 ففيه ينوالثالث السابع للسؤال نعود ثم والثالثين السادس للسؤال نرجع طيب: الشيخ

 .نصوبه ما بعض
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 ذكر( مزةه والياء األلف ُتقلب حرف أي بعد) قوله يف والثالثين السادس السؤال يف طيب

 أمر بقي ، القواعد بعض فيه وذكرنا ، اإلبدال باب من أنه هذا أصل إن وقلنا مختصرا كالما

 مزةه فُيبدل ، اآلخر صحيح اسم يف ثالثا الزائد المد حرف كان إذا:  وهو للقاعدة تابع آخر

 قالدة مثل ، ياء أو واوا هذا المد حرف كان سواء ، ذكرناه ما هذا ،( َفَعائل) وزنه كان فيما

 توضيح ،( صحائف) جمعه صحف و ،( عجائز) جمعها وعجوز ،( قالئد) جمعها

 هذه الكلمة أصل ، اآلخر صحيح اسم يف ، ثالثا الزائد المد حرف كان إذا:  هنا القاعدة

 األلف أصل كان سواء ، همز إلى يبدل( فعائل) منه ُصغنا إذا األلف هذا فُيبدل ،( قالدة)

 ،( عجائز) إلى ُتبدل( عجوز) ،( قالئد) إلى ُتبدل( قالدة)فـ ، أصال ألفا كان أو ، ياء أو واوا

 ،( عجائز) همزة أبدلناها( عجاوز) الواو بعدها يكون األصل زائدة ثالثة ألف( عجا)

 (.صحائف) فتصير همز إلى ُتبدل( صحايف) ،( صحيفة)

 هنا الواو( جدول) ومثل( قساور) فنقول( قسورة) مثل مدا ليس العلة حرف كان إذا أما

 .ُيبدل ال( جداول) فوزنه متحرك

 على جمعه ما يف ألف( َفعاعل) وزن على ُيجمع فيما ألف توسطت إذا األخرى القاعدة

 دنعي ، همزة ثانيها فيبدل ، صحيح اسم يف ، علة حريف بين وتوسطت( فعاعل) وزن

 اسم يف علة حريف بين توسطت( فعاعل) صيغة على جمعه فيما األلف توسطت إذا القاعدة

( وائلأ) فتصير وتبدل ،( أواول) على تجمع( أّول) ذلك مثال ، همزة ثانيها يبدل ، صحيح

 لىإ نرجع ، القاعدة لهذه تابع هذا ،( سيائد) فتصير ،( سيايد) فجمعها( سّيد) ومثله ،

 .والثالثين السابع السؤال

 آخر يحذف متى) هنا السؤال أن األظهر( حذفه سبب وما الفعل آخر ُيحذف متى) قال

 ظاهر هو كما ،( الناقص االسم) األظهر( الناقص الفعل) وقوله ،( حذفه سبب وما االسم

 حالة يف ، النسخة يف ُتصّوب ، الناقص االسم اسم هو بل فعال ليس( رامي)و( غازي)  لكم

( غاز) هذا: قلت إذا ،( رامي)و( غازي) نحو ، علة حرف آخره الناقص الجر، وحالة الرفع
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-( غازي  ) ،( غازي) ليس األصل يف هما ،(رام)و( غاز)بـ مررت: قلت أو ،( رام) وهذا

 ) و( غازي  ) ُتقرأ -غازي قرأهتا أنت
 
 يف ، الصواب هو هذا صّوب، مرفوع أصلها( رامي

 الياء فأسكنت) قال( ورامي   غازي  )بـ مررت نقول جررناها إذا وأيضا ، هكذا النسخة

 التقى ، والنون الياء وسكنت الضمة فحذفنا ثقيلة الياء فوق الضمة( غازي  ) أصلها( فيهما

 لياءا فحذفنا ، ثانيا قبلها من الكسرة عليها وتدل ، أوال النون من أضعف الياء ، ساكنان

 ، نالتنوي هي التي ثانية كسرة وصيرناها نزعناها الساكنة النون تلك إذن( غاز  ) فصارت

 ةالفتح( راميا)و( غازيا) رأيت فتقول النصب حال أما والجر، الرفع حال هذا( رام  ) ومثله

(  يهماف الياء فأسكنت) قال ولهذا ، والضمة الكسرة بخالف ، بثقيلة ليست الياء فوق

 ، ةالساكن والنون الياء األصل هي ، والتنوين الياء ساكنان فيهما فاجتمع( رامي   ، غازي  )

 ين،التنو وبقي الياء فحذفت المقصود، هو هذا( غاز  ) تنوين حقها الساكنة النون هذه لكن

 (.رام  )و( غاز  ) وصارا ، المحذوفة الياء قبل ما إلى التنوين وُنقل

 األلف عليه أدخلنا إذا ، آخره يف العلة حرف بإثبات أصله إلى المنقوص االسم يعود

 لياءا فتعود التنوين سقط عليهما الجر أو الرفع حالة يف والالم األلف أدخلت وإذا والالم،

 ومررت ،( الغازي)بـ ومررت يرمي،( الرامي) وهذا قادم،( الغازي) هذا: فتقول ساكنة

 وال االسمية على دليل منهما كل ، التنوين مع تجتمع ال والالم األلف ألن( الرامي)بـ

 .يجتمعان

 يكون بالحذف واإلعالل ، بالحذف اإلعالل أنواع من نوع إلى أيضا إشارة السؤال هذا يف

 : مواضع ثالثة يف

 جئت إذا( َقَومَ ) أصله( قام) فعل مثاله بالساكن، المد حرف التقاء عند: األول الموضع

 حرف نحذف ثم نجزمه ثم المضارع إلى نصّيره الفعل؟ من نصوغه كيف منه باألمر

 حرف بعد كان إذا ، نجزمه ثم المضارع إلى الماضي نصوغ( يقوم قام،)فـ ، المضارعة

 أتينا ساكن المضارعة حرف بعد كان إذا ، المضارعة حرف حذفنا متحرك المضارعة
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 يهف وقع المضارع الفعل يف األصل( يْقُوم) لم ،( يقُوم) أصله( يقوم قام،) ، وصل هبمزة

( وميق) المضارع صار ، القاف إلى ضمتها ونقلنا الواو سكنا ، واإلسكان بالنقل اإلعالل

 (يُقمْ ) لم صارت الواو حذفنا ، الساكن بالميم الساكن الواو التقى( يقوم) لم ، اجزمه

 .مسلك هذا ،( قم) صارت الياء احذف

 لم زمهج ،(َيْقُومُ ) مضارعه( َقَومَ ) أصله( قام) تقول نفسه األول بالمسك تأيت أن تستطيع

 الواو على ثقيلة الضمة( اْقُوم) وصل هبمزة وتأيت المضارعة حرف تحذف ،( َيْقُوم)

 وصلال فهمزة ، متحركا صار القاف إلى الضمة تنتقل الواو احذف ، ساكنان التقى احذفها

 . ساكنان التقى إذا بالحذف إعالل هنا إذن( قم) صار ، هبا لنا حاجة ال

 والواوي ، تعرفونه المثال الفعل أظن - واويا مثاال كان إذا المعتل الفعل يف الثاين الموضع

 الياء بين الواو وقعت ،( َيْوِعدُ ) مضارعه أصل( َوَعد) ،( َيْفِعل) وزن على - تعرفونه

 ،( َوِرَث ) ،( َيِعدُ ) فصارت ، الواو حذفوا فعلوا؟ فماذا ، وضديها عدوتيها ، والكسرة

 استثنيو: قال آخر، كتاب يف إليها اإلشارة سيأيت مستثناة أمثلة وهناك ،( َيِرُث )،( َيْوِرُث )

 ( . َيَسع) ، الواو ُحذف ذلك ومع بالفتح( َيْوَسعُ ) مضارعه: قال( َيَسعُ : ) مثل ذلك من

( َيْوَطأ) أصله( َيطأ) ، استثني( َيَضعُ ) الواو حذف ذلك مع( َيْوَضعُ ) مضارعه( يَضع)

 ، ثلةاألم لهذه توضيح أو وتفصيل توجيه ذلك يف ولهم ، أخرى أفعال ومثله ، الواو حذف

 اأهن قيل ترجيح فيها أخرى وأفعال( يطأ) و( يسع) وهما شذوذهما على اتفق فعالن منها

 .الىتع اهلل شاء إن يأيت محله يف تفصيله المهم ، كذلك ليس وقيل الشذوذ يف داخلة

 ، المفرد األمر منه صغنا إذا آخه فُيحذف اآلخر معتل الفعل يكون أن:  الثالث الموضع

 ) فعل شيء، بآخره يتصل لم الذي المجزوم والمضارع
َ
 المضارع منه صغ( خِشي

 لم( يرمي رمى) ،( يدعُ ) لم( يدعو دعا،) ، العلة حرف حذفنا( يخَش ) لم اجزمه(  َيْخَشى)

( ارم) ،( ادع) ،( اخش) ، المفرد األمر يف قلنا ،( ارم) ،( ادع) ،( اخش) منه واألمر ،( يرم)

 ) نقول ، يثبت بل ُيحذف ال والجمع؟ والمثنى ،
َ
 لم( يخشيان) وهما( يخشى خشي
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 وصل هبمزة ونأيت المضارعة حرف نحذف ، ساكن بعده المضارعه حرف ،( يخشيا)

 ونضع المضارعة حرف نحذف( اخشوا) ،( يخشو) لم ،( يخشون) فهم( خشي) ، اخشيا

 .األلف

 المفرد األمر يف العلة حرف ُيحذف أي ، بالحذف إعالل فيه قالوا أيضا الموضع هذا يف

 يسل هنا الحذف يقول العلماء وبعض ، شيء بآخره يتصل لم الذي المضارع الفعل ويف

 يف اإلعراب سكون وعن ، األمر يف البناء سكون عن النيابة باب من هو وإنما ، لإلعالل

 مجزوم والمضارع ، العلة حرف حذف عنه ينوب ، السكون على مبني األمر.  المضارع

 .العلة خرف حذف عنه ينوب ، بالسكون

 المؤلف مثل كما وجره رفعه حال الناقص االسم ، المؤلف ذكره ما يأيت الموضع هذا ويف

 .بعده..  تعالى اهلل رحمه

 ختُصّا وملَ ، وهنيه وأمره ، وعد مضارع من الفاء تُحذف ملَ: والثالثون الثامن السؤال} 

 املضارع؟ يف العني مكسور

 { عدوَّتيها بني هذه لوقوع وهنيه وأمره وعد مضارع من الفاء تُحذف اجلواب

 تفعانمر شيئان العْدوتين ألن َعْدوتيها ليس ،( ابتسامة) العداء يوجد الحروف بين حتى

 .،نعم

 سرةك والياء ، للواو عدوة احلقيقية فالكسرة ، والكسرة الياء عدوتيها بني هذه لوقوع}

 {هلا عدوة أيضا فهي ، تقديرية

 أشبعت ذاإ( بهِ ) لفظ مثل ، الياء عنها تولد الكسرة أشبعت إذا معناه؟ ما تقديرية كسرة الياء

 (هبي) قلَت  الهاء

 {ياءً صارت أشبعت إذا إهنا حيث الكسرة، بنت الياء ألن}
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 زنو وعلى مثال هو الذي المضارع الفعل يف الثاين الموضع يف إليه أشرت وقد وجهه هذا

 ( .يفِعل)

 الفعل كان إذا:  قاعدة وعندنا ، مثاال ضرب هو( وعد مضارع من الفاء ُتحذف لمَ ) قال

 يكون قد ماضيه ألن الماضي، عن النظر بغض( َيفِعل) وزن على مضارعه ، واويا مثاال

( َفَعَل ) ،(وَعد) ،( يِرث( )َفِعل) ،( وِرث) ،( فِعل) وزن على يكون وقد( فَعل) وزن على

 فإن( يفِعل) وزن على مضارعه ، واويا مثاال الفعل كان إذا:  هنا القاعدة نقول ،( َيِعد)،

 وهي به الكالم يثقل ما بين وقعت الواو ألن لم؟( وهنيه وأمره مضارعه يف) ُتحذف واوه

 .بعده. القاعدة لهذه ، هنا ذكر ما ألجل فحذفناها( َيعد) فيقال والكسرة الياء

 

 أربعينو واحد بعده األربعين من جزء وبعده واألربعين الثاين نأخذ والثالثين الثامن بعد

 اقرأ

 {وألفا؟ وياء واوا اهلمزة تُقلب متى: واألربعون الثاني السؤال}

 البإبد اآلن والياء ، الواو بإبدال اإلعالل على الكالم ألن هناك؟ إلى نقلتكم لماذا واضح

 .فيكم اهلل بارك هو هذا ، الهمزة

 إذا واوا بوتُقل. يأكل أصله ، ياكل حنو مفتوحا قبلها ما كان إذا ألفا اهلمزة تُقلب: اجلواب}

 حنو ، مكسورا قبلها ما كان ذا ياء وتُقلب يؤمن، أصله يومن حنو مضموما قبلها ما كان

 تُنقلو قرأ، حنو متحركا قبلها وما متحركة كانت إذا حاهلا على وتبقى إئذن، أصله إيذن

 واسأل أصله ، القرية وسل: مثل ساكنا قبلها وما متحركة كانت إذا وتُحذف حركتها

 {القرية
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 فقال ، ألف أو ياء أو واو إلى بقلبها الهمزة بإعالل يتعلق فيما التي القاعدة إلى أشار هنا

 مزةاله على فالكالم الشك- ساكنة هي وكانت مفتوحا قبلها ما كان إذا ألفا الهمزة تقلب

 إذا اءي وتقلب ،( يومن يؤمن،) ، مضموما قبلها ما كان أو ،( ياكل) تصير( يأكل) -الساكنة

 ( .ايذن) تصير ،(ائذن) مكسورا قبلها وما ساكنة كانت

 لبالنق ُتعّل  أيضا وكذلك ، حركتها على فتبقى كذلك قبلها وما متحركة كانت إذا أما

 هاحركت وُتنقل ألفا الهمزة فُتبدل( واسأل) ساكن قبلها وما متحركة كانت إذا ، والحذف

 ما هنا . السين إلى الواو حركة وُتنقل ، ألفا الهمزة ُتقلب وقلب، نقل ففيه ، السين إلى

 أهنا فيها األصل ألن: قالوا الهمزة؟ أعلوا لماذا ، ذكرنا كما الهمزة بإعالل يتعلق ذكره

 وفحر بعض إلى فتنقلب ، اإلعالل تقبل ولهذا ، العلة حروف أشبه لكن صحيح حرف

 .الياء أو الواو أو األلف إلى إما ، العلة

 . فرتكها ، إليها يشر لم مختصرة الرسالة وكون األخرى، القواعد بعض وهاهنا

 فقط؟ واألربعون الواحد و األربعين من جزء بقي ، األربعين السؤال من جزء بعدها

 .نعم: الطالب

 اليوم؟ تختمون: الشيخ

 .شئَت  إن: الطالب

 شئُت؟ إن أو شئتم إن: الشيخ

 .شئَت  إن: الطالب

 اعفالمض تعريف األربعين يف هنا ، البأس لكن ، ما نوعا طويل االدغام تفضل، : الشيخ

 المس وصحيح ومعتل صحيح إلى الفعل تقسيم مع أخذناه المضاعف ، اإلدغام وتعريف

 ، مقرون لفيف أو مفروق لفيف أو ناقص أو أجوف أو مثال والمعتل ومضاعف، ومهموز

 . اإلدغام عن نتكلم واآلن ، المضاعف فهذا
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 إلدغاما تفسير وتضمن سبق وقد المضاعف تعريف األربعون السؤال تضمن: قل يعني

 نعم

 .اإلدغام بيان يف وشرع ، مرّ  وقد المضاعف تعريف األربعون السؤال تضمن: الطالب

 .. هو واإلدغام. نعم:  الشيخ

 يف حرف يُدغم وقد ، مشددا ، واحدا حرفا واحد نوع من احلرفني جعل هو واإلدغام}

 {خمرجيهما لتقارب نوعه غري من حرف

 اللجام أدغم ، اإلدخال هو اللغة يف اإلدغام ، االدغام فّسر: قال اإلدغام حقيقة هو هذا نعم

 أهل وعند اللغة أهل وعند النحاة عند االصطالح يف وأما ، فيه أدخله أي الفرس يف

 انيصير بحيث ، يقاربه أو يجانسه أو يماثله آخر حرف يف حرف إدخال فهو ، التجويد

 ساكنا األول كون وشرطه ، اإلدغام حقيقة هي هذه ، الثاين بحركة مشددا واحدا حرفا

 .فاصل بينهما يكون ال وأن ، متحركا الثاين وكون

 ينهماب يكون ال أن الثالث والشرط. متحركا الثاين ،وكون مد غير ساكنا كونه األول الشرط

 .فاصل

 أصلها( المدّ ) مثل ، أصليا السكون هذا كان سواء ، ساكنا األول كون األول الشرط

 ،( َفْعل  ) مصدره( َفَعَل ) ،( َمَددَ ) ،( َمدَّ ) وأصل( َمدَّ ) فعله ، مصدر( المدّ ) ألن( الَمْددُ )

( َمْدد  ) أصله( الَمدُّ ) ، أصلي الدال سكون فهذا( َمْدد  ) ،( الَمدّ ) فأصل( ،ضْرب َضَرَب )

ا) فصار  الدال سكنا( َمَددَ ) أصله( َمدَّ ) فعل مثل الحذف بعد هذا السكون كان أو( َمدًّ

 ( .َمدَّ ) فصار وأدغمناه األول

 انقلن( َيْمُددُ ) واألصل( َيُمدُّ ) هو؟ ما( َمدَّ ) مضارع مثل الحركة، نقل بسبب السكون كان أو

 .األول السكون إذن( َيُمدُّ ) فأدغمنا( َيُمْددُ ) فصارت الميم إلى الدال ضمة
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 هذا؟ الكبير االدغام: الطالب

 روطش ، سيأيت هذا وكبير صغير إلى تقسيمه ، اإلدغام شروط على نتكلم نحن: الشيخ

 أصله( المدّ ) كالمصدر ، أصليا سكونا إما ساكنا يكون؟ كيف األول الحرف ، اإلدغام

 .أصلي سكون هذا( َمدد  )

 ( .َمدَّ ) صار ، وسكناه الفتحة حذفا ،( َمَددَ ) أصله( َمدَّ )كـ ، بالحذف السكون يكون أن أو

،) بالنقل السكون يكون أن أو  وصار ، الميم إلى الضمة نقلنا( َيْمُددْ ) لم ، أصله( يُمدُّ  َمدَّ

 بغض ، األول الحرف سكون عن نتكلم نحن ،( َيمدُّ ) أدغمنا ثم( َيُمْددْ ) لم صار ، ساكنا

 أو أصليا سكونا يكون أن إما األول فسكون ، كبيرا أو صغيرا إدغاما هذا كون عن النظر

 . منقوال أو ، محذوفا

 األول كان إذا أما ، الصغير اإلدغام نسميه هذا أصليا، ساكنا األول الحرف كان إذا اآلن

 فذا ، بنقل أو ، بحذفه يعني السكون عليه أدخلنا ، األول وسكنّا متحركا والثاين متحركا

 ، اهأدغمن ثم سّكناه متحرك أصله األول الحرف ألن كبيرا سميناه الكبير، اإلدغام يسمى

 . فقط إدراج فيه الصغير اإلدغام بخالف ، وإدغام إسكان ففيه

 .واألربعون الواحد السؤال نعم،

 ممتنعا؟ يكون ومتى ، واجبا اإلدغام يكون متى: واألربعون الواحد السؤال}

 يوالثان ، ساكنا املتماثلني من األول احلرف كان إذا ، واجبا اإلدغام يكون: اجلواب

 الدال تُدغم مث يَمُدْدُ فتصري امليم إىل الدال حركة تُنقل ، ينصر وزن على يَمْدُدُ حنو متحركا

 .يَمُدُّ فيصري لزوما الثانية يف األوىل

 ألوىلا الدال تُسكّن ، نَصَرَ وزن على مَدَدَ مثل ، مُتحرّكني املتماثالن احلرفان كان وإذا

 {مَدَّ فيصري لزوما الثانية يف وتُدغم ، ختفيفا



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
111 

 كوني وقد: نقول ،(ممتنعا يكون ومتى واجبا اإلدغام يكون متى) قال للسؤال هنا بالنسبة

 والثاين ، ساكنا المتماثلين من األول الحرف كان إذا ، واجبا اإلدغام يكون) قال ، جائزا

 هريظ فيما المثال لكن ، نعم واجب فهذا متحركا والثاين ساكنا األول كان فإذا( متحركا

 يمّثل أن األولى ولهذا ، ساكنا هو ليس ، مضموم األول الدال( َيْمُددُ ) هنا ألن نظر محل

 .اإلدغام يجوز فهنا( َيْمُدد) أّما ، ُيدغم أن يجب فهنا( َمْدد  ) أصله( المدّ ) بالمصدر

 كان إذا ؟ اإلدغام يجب متى ساكن؟ أو متحرك األول الدال( َيْمُددُ ) مضارعه( َمَددَ )

 قبل لكن ، ُنسّكن أن بعد اإلدغام؟ يجب نقول كيف ، متحرك األول وهنا ، ساكنا األول؟

 ،471البقرة{...ِدينِهِ  َعن مِنُكمْ  َيْرَتدَّ  َوَمن... }  القرآءة جاءت ولهذا ، جائز هذا ُنسّكن؟ أن

 . أولى( الَمدّ ) بالمصدر فالتمثيل ، {َيْرَتِددْ  َمنْ } و

اَلَلةِ  فِي َكانَ  َمن ُقْل }  مريم سورة ويف: الطالب  19مريم{...  َفْليَْمُددْ  الضَّ

ْحَمنُ  َلهُ  َفْليَْمُددْ ... }:  الشيخ  على وجاء ، مضارع( ـيمدد)فلـ ، 19مريم{...  َمّدا   الرَّ

 .فيك اهلل بارك أحسنت األصل،

 .واصل

 أصلي سكونب ساكنا والثاني حمركا املتماثلني من األول احلرف كان إذا اإلدغام وميتنع}

 {مَدَدْنَ حنو

 أي( َمدَّ ) الفعل أصل( َمَدْدنَ ) هنّ  ، ساكن والثاين متحرك األول لم؟ يمتنع هنا( َمَدْدن) نعم

 فتوالت( َمَدَدنَ ) أصلها( َمَدْدنَ ) هنّ  ،( َمَدْدُتنَّ ) أنتنّ  النسوة مجموعة إلى انسْبه ،( َمَددَ )

( َمَدْدنَ ) هنّ  فصارت آخرها سّكن الواحدة كالكلمة هي تكون أن فخشية ، متحركات أربع

 . هاهنا اإلدغام فيمتنع ، أصلي متحرك األول ،

 ( .مَدْدّت ) تقول نفسك إلى تنسبه أيضا شيخنا: الطالب
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 .نفسه: الشيخ

 ، واحدا موضعا اهلل رحمه منها ذكر هو ، مواضع يف يكون اإلدغام امتناع ، فنفّصل نرجع

 ، اللغات بعض يف اإلدغام هذا ُحكي كان وإن ، ساكنا والثاين متحركا األول يكون أن

 ناه واإلدغام ، متحركا والثاين ساكنا األول يكون أن الشرط ألن ، المقلوب اإلدغام يسمى

 .قلب فهذا ، ساكن واألول متحرك الثاين

 . ساكنا والثاين متحركا األول كان إذا يمتنع فإذن

 ، اللهو وهو الدال مع الدال( َدَدن) مثل ، مثالن يتصدرها كلمة يف كان إذا كذاك يمتنع

 اكنبس ستبدأ ألنك يصلح ما وأدغم األول أسّكن تقل ال ، يمتنع ، ُتدغم أن هنا فيمتنع

 .يصح ال ما وهذا وصل، هبمزة تأيت أن إلى فتضطر

 على أو( َطَلل)كـ( َفَعل) وزن على أو ،( ُجَدد)كـ( ُفَعل) وزن على اسم كل يف أيضا ويمتنع

 ( .ُدَرر)كـ( ُفَعل) وزن على أو ،( لَِمم)كـ( فَِعل) وزن على أو ،( ُذُلل)كـ( ُفُعل) وزن

 ، الصعب ضد ذلول جمع( ُذُلل)كـ( ُفُعل)، اآلثار من بقي ما الطلل( طلل)كـ( َفَعل)

 وهي( ُدَرر)كـ( ُفَعل)و ، األذن لشحمة المجاوز الشعر وهو لّمة جمع( لَِمم)كـ( فَِعل)و

 .اللؤلؤة

 وزن على منه نصوغ أن أردنا إذا( َجَلَب ) فعل مثل لإللحاق فيه زيد فيما يمتنع أيضا

 (.َجْلَبَب ) نقول( َفْعَلَل )

 شددم المثلين أول( َهلَّل) مثل ، فيه مدغم المثلين بأول اتصل إذا يمتنع اآلخر الموضع

 . هنا ُيدغم فال( َهلَّل)



 

 .يّوكِالفُ يمَاهِرَبْإِ  كٍالِي مَبِتفريغ : أ. أَ
113 

 (أعزز)و بالعلم،( أحبب)كـ ، التعجب به المراد( أْفِعل) وزن على كان إذا أيضا وُيمتنع

 بقىت أن البد ألنه ، اإلدغام يمتنع لكن الباء مع والباء ، الزاي مع الزاي ترى فهنا بالعلم،

 . يلتبس أو المعنى يزول باإلدغام تغييرها ويف عليه هي ما على التعجب صيغة

-( َضبَِب ) و( َدبَِب ) و( ألَِل ) ككلمة ، الشذوذ على مدغمة وردت كلمات يف أيضا يمتنع

( َضِفف) رجل:  ويقال ،( َعِززَ )و ،(َمِشَش )و ،( َلِخَخ )و ،( َلِحَح )و( َقطِطَ )و -هي معدودة

 (.َقِضْض )و

 . سبعة فهي المصنف ذكره ما إلى وإضافة اإلدغام فيها يمتنع مواضع ستة هذه

 : مواضع أربعة يف الجواز أما

 ىاألول الدال سّكنا ،( َيْمُددْ ) أصله( يُمدُّ ) مثل ، متحركا والثاين متحركا األول كون: األول

 بناوضر ، التميميين لغة واإلدغام الحجازيين لغة الفك هنا: وقالوا ،( يُمدُّ ) صار أدغمنا ثم

 نم واغُضْض ...} وتعالى تبارك اهلل قول األمثلة ومن {َيْرَتِددْ  َمنْ } و ،{ َيْرَتدَّ  َوَمن} مثاال

 يف جرير قول العرب شعر يف جاء ومما ، صوتك من( ُغضَّ ) نقول أن يصح لغة {َصوتِك

 :ديوانه

 كاِلبا وال بلغَت  كعبا فال***  نمير من إنك الطرف فُغضَّ 

 ذاه.  الصوت إخفات بمعنى ويأيت ، والطرف النظر صرف بمعنى يأيت الغّض  كان وإن

 األول الموضع

 عَ )كـ ، ثانيهما أي عينها تحريك الزما ، ياءين والمها الكلمة عين كون: الثاين الموضع
َ
( يِي

 ) يقال
َّ
 ) و( عي

َ
 ) تقول اإلدغام يجوز( حِيي

َّ
  َمنْ  َوَيْحَيى.. }  تعالى اهلل قال( حي

َّ
 َعن َحي

  من... } قراءة ويف ، 24األنفال{َبيِّنَة  
َ
 .سبعية قراءة {َحيِي
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( َتَتّبع)و( اتَّابع) تقول( َتَتابع)كـ تاءان أوله يف كان إذا الماضي الفعل يف: الثالث الموضع

 (.اتََّبع) تقول

 جعل) ، نصيبا( لي َجَعل) مثل كلمتين يف المتحركان المثالن يتجاور أن: الرابع الموضع

 ْب كت) وتدغم األول تسكن( بالقلم كتب) ،( لي جعْل ) وتدغم األول تسّكن أن يجوز( لي

 الموضع؟ واضح( بِالقلم

  ؟ شيخ حمزة عن خلف قراءة يف كما: الطالب

 : الدوري عن السوسي قراءة هذه ال: الشيخ

 تحّفال فيه البصري عمرو أبو***  قطبه كبير إدغام ودونك

  السوسي هنا المقصود عمرو أبو

  أوال ماكان إدغام من فالبد***  كلمتيهما يف مثلين من كان فما 

 : حال كل على وبشروط ، نعم. اآلخر البيت يف قاله

 مثّقال أو تنوينه مكتسي أو***  مخاطب أو مضمر تا يكن لم إذا

 هذه مثّقال كان أو تنوينه المنون المكتسي أو مضمر أو مخاطب تا يكون ال أن بشرط

 . األربعة الشروط

 .الرابع الموضع هذا ، عمر أبي عن الراوي السوسي به تفرد الكبير اإلدغام هذا

 

 ىعل الكالم تضمنت سؤاال أربعون و ثالثة وعّدهتا ، ترتيبنا حيث من سؤال آخر وهذا

 القاعدة ، واسعة رحمة اهلل رحمه المؤلف فيها ذكر ما منها ، الصرف علم مباحث بعض

 ذكر ام ومنها إتمام غير من فيها ُيذكر مما بشيء القاعدة إلى أشار ما ومنها بتفصيلها يعني
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 اتمتهاخ على أتينا قد نكون وهبذا ، أشرنا ما إلى فيها وأشرنا ، واألنواع األمثلة بعض فيها

 الحادي الشهر من 74 الموافق هـ7276 محرم شهر من 71 األربعاء ليلة هذا مجلسنا يف

 م4472 عشر

 المراجعة ندع ولربما لكم ذكرناه مما واستفدنا انتفعنا قد نكون أن وتعالى تبارك اهلل فنسأل

 فتصوبون ذلك ونحو خطأ وسردناه فيه تجاوزنا أو اللسان به زل ما بعض تجدون

 . ذلك يف وتراجعوننا

 .وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى اعلم واهلل

   

 

 

 

   

 

 

 

 


